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”Jieʹnnǩiõllâm lij ǩeeʹjjteʹmes koođ, koon 
puärraz liâ dohti iiʹjji ääiʹjest rääʹǩǩesvuõđin 

raajjâm. Juõʹǩǩʼkaž meeʹst lij õhtt čâʹlmm 
jieʹnnǩiõl koođõõzzâst, koʹst sokkpuõlvvõõǥǥ 

õhttne ǩeäččlõõžži mâʹte kođđjest čââʹlm. 
Leäʹp šõddâm ǩidd jiijjân ooumažhistoriaaʹje 

juʹn ouddâl šõddmest: 

Juõʹǩǩ čâʹlmm taarbaš oouʹdbu vuâđđan 
da nuuʹbb čõõnõssân, štõ koođ ij puåtkkân.

 Jõs ni õhtt čâʹlmm lij njuõrâs, sätt obb koođ nuâllʼjed. 
Juõʹǩǩʼkast feʹrttai jiõčč ââʹnned huõl ǩiõlltääidstes, 
štõ jieʹnnǩiõl koođõs ǩeâllai ođđ sokkpuõlvvõõǥǥ 

čõõnnâd tõõzz jiijjâs čââʹlmes. Ooumažvuõtt õõlǥat 
miʹjjid seʹrdded jieʹnnǩiõllâm ođđ sokkpuõʹlvvõʹǩǩe. 

Nuʹtt ooumaž vuäitt staanâd, štõ jieʹllem 
pääʹlljes ij puåtkkân suu mâʹŋŋlest, peʹce 

veekk ooudâs pueʹttiäigga. 

Snellman & Vuolab 
Hála mánnásat iežat eatnigiela, 1993
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Alggsääʹn
Tän ǩeerjast ǩiõttʼtâʹlle sääʹmǩiõli da sääʹmpäärnai vueiʹn-
nemkuuʹlmest samai tääʹrǩes ääʹšš: sääʹmǩiõl âânnmõõžž 
piârrjest.

Teâtt sääʹmǩiõl seʹrddmest sokkpuõlvvõõǥǥâst nobba jeeʹ-
resnallšem piârvuõʹjjin da åårrmõõžžin lij eža occanj taʹrj-
jeemnalla da tõn sätt leeʹd vaiggâd fiʹttjed. Lääʹddjânnmest 
hieʹlǩeld vuäǯǯamnalla åårrai kueiʹtǩiõllsažvuõtt-teâtt 
peäʹlstes kovvad takainalla samai nuuʹbbnallšem ǩiõllvuõʹj-
jid ǥu tõk, koʹst säʹmmla jeäʹlle: ouddmiârkkân lääʹdd- da 
ruõccǩiõl mainstummuž palddlõõzzi piârrjin. Tät vuäʹp-
pesǩeʹrjj lij rajjum vuõss-sââʹjest sääʹmǩiõllsaž piârrji vää-
ras. Tõt vuäitt leeʹd äuʹǩǩen ouddmiârkkân še sosiaal- da 
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi pääiʹǩ sääʹmpiârrjid teivvai äm-
matniiʹǩǩid. 

Sääʹmõutstõs jeäll jåʹttlânji mottjeei ǩiõllvueʹjjest, koon 
meäʹrte nuʹtt ǩiõllvaajtõs ǥu ǩiõlljeälltummuš. Seämma 
ääiʹj ǥu ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ ravsme määŋgin vuuʹdin, 
tõi teâuddjummuš vueʹjjest lij õinn täujja ääʹpptem. Puärraz 
jiâ pâi kaaun jiijjâs aarǥâst taarbšum tuärjjõõzz sääʹmǩiõl 
serddmõõžž, päärna ǩiõllouddnummuž da ǩiõlʼlaž vuõig-
gâdvuõđi pueʹrmõssân. 

Päärnaž- da piârkääzzkõõzzi muuttâsprograʹmme kuulli 
Piârkõõskõstuåimmjem-mall Lappiiʹje -haʹŋǩǩõõzz raa-
min eeʹjj 2018 riõššum ǩiõllvuäpstõk-ǩiõččlõddmõš (ǩč. 
teâttkäivvloǥstõk) očndõõđi tarbbsiʹžžen da tuʹǩǩuum tuärj-
jõsååʹblǩen, kååʹtt coouni jiânnai kõõččmõõžžid da saǥs-
tõõllmõõžž. Piârrjin lij čiõlggsânji tarbb piâssâd kuullâd da 
saǥstõõllâd ǩiõllvaʹlljummšin, päärnai ǩiõlʼlaž ouddnummšest 
da tõn tuärjjummšest. 

Lääʹddjânnam peäʹlnn lij ääiʹjab iʹlmstõõvvâm õhtt vuäʹp-
pesǩeerjaž tän äʹššpirrõõzzâst, Stukes eeʹjj 1993 õʹlmstâât-

tam da Aino Snellman da Kerttu Vuolab ǩeeʹrjtam Maainâst 
jiijjâd ǩiõl päärnžasad – Hála mánnásat iežat eatnigiela. Tän 
da måttmi Taarrjânnam beäʹlnn õlmstõttum vuäʹppesmate-
riaali teâđ käunnʼje ǩeerja loopp teâttkäivvloǥstõõǥǥâst.

Sääʹmteeʹǧǧ õlmstâtt tän ǩeerja ÕM:i meeraikõskksaž 
alggmeerai ǩiõli teeʹmeeʹjj 2019 cisttân, vueʹssen jeeʹres 
sääʹmǩiõlid raʹvvjeei  da määŋgpeällsen raajji materiaalobb-
vuõđ. Õõlmtõõzz lij vueiʹtlvâsttam mättʼtõs- da kulttuurmi-
nisteria tuärjjõs. Teʹksttvueʹzzid lij noorrâm ǩiõlltuʹtǩǩeei 
FT Annika Pasanen. 

Ǩeerjast liâ mieʹldd kolmm sääʹmpiârri jueʹǩǩmen 
ǩiõččlâsttmõõžžees sääʹmǩiõl mainstummšest päärnže 
jeeʹresnallšem åårrmõõžžin.

Stuorrâ kijttoseh Henna ja Vilda Aikio! 

Jõnn späʹsseb Terhi, Tero da Ǩiuʹrrel Harju! 

Giittos eatnat Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Asko Länsman,
Anni-Siviä ja Ántte Issát!
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Sääʹmǩiõli ǩeârjjai vueʹjj da
jeeʹresnallšem taarb
Ååuʹc sääʹmǩiõlâst Lääʹddjânnmest mainste koolm: aanarsääʹm, nuõrttsääʹm 
da tâʹvvsääʹm. Täi historiast da ânnʼjõžvueʹjjest lie jiânnai õhttsaž da jiânnai 
jeäʹrdõõzz še.  Kulttuurlaž da ǩiõlʼlaž suddõõttmõš pirrõõtti jeäʹnbõʹsse lij 
kuõsktam pukid sääʹmjooukid da tõn vaikktõõzz kuâsttje ravvsen õinn, 
håʹt ouddnummuš lij määŋgnalla jåårǥlam. Tâʹvvsääʹmǩiõll lij ǩiõlin 
šuurmõs da jäänmõsân õnnum, tõn mainsteei jälste kolmman riikkâst da 
tâʹvvsääʹmǩiõʹlle liâ ouddmiârkkân pukin jäänmõsân ǩeerjlaž materiaal. 

Koin-ne vuuʹdin tâʹvvsääʹmǩiõll lij lååi eeʹjjest nobba serddjam 
sokkpuõlvvõõǥǥâst nobba puåtkkneǩani de jieʹnnǩiõllsaž mainsteei liâ 
õinn pukin ââʹǩǩ-klaassin. Aanarsääʹmǩiõll da nuõrttsääʹmǩiõll lie pâi 
leämmaž uuʹccab mainsteeijoouk ǩiõl. Aanarsääʹmǩiõl liâ pâi mainstam 
ânnʼjõž Aanar kååʹdd vuuʹdest. Nuõrttsääʹmǩiõl liâ ääʹrbvuâlželd mainstam 
ânnʼjõž Taarrjânnam, Lääʹddjânnam da Ruõššjânnam riikki raajjvuuʹdin, 
leša ânnʼjõžääiʹj nuõrttsääʹmǩiõl mainsteeʹji jäänbõsjoukk jäälast 
Lääʹddjânnmest nuõrttsäʹmmlai aazztummuž diõtt nuuʹbb jõnn vääin 
mâŋŋa šõddâm vuʹvddouddmõõžži seuʹrrjõssân. Aanarsääʹm da nuõrttsääʹm 
ǩiõllõutstõõzzin šõõddi 1900-lååǥǥ looppbeäʹlnn čiõlgg kââmtõs, da ǩiõl 
serddmõš sokkpuõlvvõõǥǥâst nobba årsti måttmid čoʹrstõõǥǥid lokku 
vääʹldǩani. Tõn diõtt tiõttum ââʹǩǩ-klaassin liâ samai occanj leʹbe jiâ ni 
voops sääʹmǩiõl vuõssǩiõllân mättjam oummu. 

”Tõt leäi tuõđi fiinâs tâʹl ǥu Terhi mainsteškuõʹđi Ǩiurrla 
nuõrttsääʹmǩiõl, tõt leäi samai pueʹrr håmm. Da leʹčči 
tuäivvam, štõ leʹjjem jiõčč še mättjam uʹccpäʹrnnen tõn ǩiõl. 
Tero Harju

Ǥu ǩiõllvaajtõs sääʹmǩiõlâst lääʹddǩiõʹlle haaʹleet årstâʹtted da sääʹmǩiõl 
vuåǯǯât mååusat õutstõõzzi da piârrji ǩiõllân, ǩiõl seʹrdde tâʹl ooudårra 
še nåkam, ǩeäk lie jiõčč mättjam sääʹmǩiõl eman škooulâst leʹbe 
vuõrâsooumžen. Tâʹvvsääʹmǩiõl vueʹǩǩ lij še samai vaajtõõlli vuuʹd 
mieʹldd. Ouddmiârkkân Suäʹđjel Vuõccust tõt mušttat jiânnai aanar- da 

nuõrttsääʹmǩiõl vueʹjj, da ǩiõl väimmvuuʹdin tõn serddmõš lij še määŋgin 
sooǥǥin puåtkknam. Sääʹmǩiõli  ânnʼjõžpeeiʹv da taarbid šteemplâstt tän 
poodd ravvsen še tõt, štõ miârkteei jäänbõs säʹmmlain jäälast säʹmmlai 
dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn. Sääʹmǩiõl serddmõš piârrjest õõlǥat jiijjâsnallšem 
motivaatio da ǩiõrddâmvuõđ åårrmõõžžin, koʹst pirrõõzz da õutstõõzz 
tuärjjõs sääʹmǩiõlle lij occnjaž. Vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž ouddpiõmmu 
(Ouddpeâmmlääʹǩǩ , ǩč. teâttkäivvloǥstõk) kuâskk Lääʹddjânnmest pukid 
päärnaid, ǩeäk mainste sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân, tõid še ǩeäk jälste säʹmmlai 
dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn. Kõõččmõõžžâst åårrai vuõiggâdvuõđ kuuitâǥ 
toʹbdde hueʹneld, da sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm lij taʹrjjeemnalla tåʹlǩ 
mueʹdd gåårdest. Vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad vuâđđmättʼtõõzz väʹlddvueʹzzest 
sääʹmǩiõʹlle (Vuâđđmättʼtõslääʹǩǩ, ǩč. teâttkäivvloǥstõk) kuâskk säʹmmlai 
dommvuuʹd kooʹddid. Dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn sääʹmǩiõl mättʼtõs 
lij vueiʹtlvaž, leša tõn kuõskki vuõiggâdvuõđâst jie leäkku peäggtõõzz 
mättʼtõslaaʹjjin. Sääʹmǩiõll- lääʹjj uʹvddem vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzid  (Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ, ǩč. teâttkäivvloǥstõk) õhttne še 
väʹlddvueʹzzest dommvoudda, leša måttmi veʹrǧǧniiʹǩǩi peäʹlest obb 
Lääʹddjânnma še.

”Õõlǥči leeʹd jiõčč aktiivlaž da vueiʹtted soiʹttjed määŋg sâjja da 
pâi altteed aalǥâst da seʹlvted. Tõt veʹt lij gååradsäʹmmliʹžžen 
pâi siõmmna nåkam lõʹsses äʹšš. Kaaggam hattân kâʹl siʹjjid, 
ǩeäk liâ vuäittam tõn tuâj tuejjeed. 
Henna Aikio

Lij sooǥǥâst, vuuʹdest da ǩiõlljooukâst ǩidd, što måkam taarb Lääʹddjânnam 
sääʹmǩiõllsaž õutstõõzzin liâ: jieʹnnǩiõllsai ǩiõlltääid nâânummuš da ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđi čõõđ viikkmõš, åårrmen leʹddi  ǩiõllpirrõõzzi nâânummuš, 
ravvsen sääʹmǩiõllsaž pirrõõzzi raajjmõš päärnaid, kueiʹtǩiõllsaž pirrõõzzi 
da ǩiõll-laauǥmaalli ooudâsviikkmõš ǩiõlljeälltummuž taarbid, ođđ 
mainsteeisokkpuõlvvõõǥǥi raajjmõš da ođđ vuõrâsooumažmainsteeʹji 
škoouʹlʼjummuš da nuʹtt ooudâs. Mii tuåimmai õhttân piârrjest, ij možât 
tuåim nuuʹbbest, da mâiʹd vuäitt ooudlded õõut sääʹmǩiõl õutstõõzzâst, ij 
možât vueiʹt ooudlded nuuʹbbest. Leäi-ba kõõččmõš håʹt koon sääʹmǩiõlâst 
da jälsti-ba säʹmmlaž håʹt Nuorggmest leʹbe Hankost, õhtt tuejjeei lij pâʹjjel 
jeärrsi sääʹmǩiõl raʹvvjeeʹjen: tõn mainstummuš dommǩiõllân. Ni mõin 
jeeʹres  tuåimin, haʹŋǩǩõõzzin da  teäggtõõzzin jeäʹt vueiʹt koʹrvveed tõn, 
štõ ǩiõll serddai puärrsin päärnaid.
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Mon jiõm aainâs 
leäkku pokkjõõttâm ni 
peeiʹv tõʹst, štõ leäm 

vaʹlljääm muu da Vilda 
ǩiõllân sääʹmǩiõl.

Henna Aikio

Piâr Aikio
3-âkksaž Vilda Aikio jäälast Oulust 
jieʹnnines Henna Aikioin da eeʹjjines Jarkko 
Säkkinenin. Henna lij mainstam Vildaaʹje 
aalǥâst juʹn tåʹlǩ aanarsääʹmǩiõl, eʹčč Jarkko 
ǥõs lääʹddǩiõl. Aanarsääʹmǩiõl ij leäkku Henna 
vuõssmõsân mättjum ǩiõll peʹce ǩiõll, koon 
son lij välddam mååusat siõmmnai siõmmnai 
vuõrâsooumžen. Tuʹmmstõk seʹrdded sooǥǥ 
ǩiõl jiijjâs päärnže šõõddi vueʹrddempââʹjjen. 
Henna kaaddčõõđi siõmmna, mõõn lõʹsses 
sääʹmǩiõl mainstummuš puäđči leeʹd možât 
muđoi ju lõʹsses õmmǥažaarǥâst, oʹnnsteʹči 
-a sääʹmǩiõlâst põõššmõš, ko obb piâr lij 
õõutsââʹjest, da tõt še, puäđči-a son vuäǯǯad 
kritiikk tõʹst, štõ lij vaʹlljääm jieʹnnǩiõlluʹčteeʹlen 
päärnžes dommǩiõllân koon-ne jeeʹres ǥu 
jiijjâs jieʹnnǩiõlâs. Aanarsääʹmǩiõlâst šõõddi 
kuuitâǥ luâđlaž vueʹss piârri aarǥâst. Kritiikk 
ij leäkku puättam, leša ij gåårad pirrõõzzâst 
čuuʹt jiânnai ni tuärjjõõzz. Jarkko lij mättjam 
fiʹttjed aanarsääʹmǩiõl da tuärjjad niõđ 
sääʹmǩiõl ouddnummuž. Vääžnai viõkkvääʹrr 
Hennaaʹje lij leämmaž Aanrest jälsteei sokk, 
jeäʹrben ǩiõllpieʹzzest reâuggai vuäʹbb, da 
vääžnai nääʹl veäʹǩǩ lij leämmaž ǩiõllpieʹzzin 
õnnum materiaal. Vilda maainâst tän poodd 
jäänab lääddas, leša fiʹttai aanarsääʹmǩiõl 
tiuddsânji – da jeeʹres sääʹmǩiõlid še miâlggâd 
puârast – âânn sääʹmǩiõl saaʹnid da läull 
säämas. Aanarsääʹmǩiõl mainstummuš lij 
ååʹn kolmmâkksiʹžžen lâssnem årra. Suu 
miõllsummuz jeäʹǩǩesǩeeʹrj liâ Riitta Vesala 
Hirškiihâ já Myerji mainâseh -ǩeeʹrj.
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Piârri ǩiõllplaanummuš
Måttmid puärrsid sääʹmǩiõl vaʹlljummuš piârri dommǩiõllân lij nuʹtt čiõlgg 
äʹšš, štõ tõʹst ij leäkku tõn jäänab smiõttmõš, leša määŋgas jouʹdde tuejjeed 
ääʹšš ouʹdde jäänab. Tõn, mõõn ǩiõl leʹbe ǩiõlid piârrjest mainsteškuäʹđet 
päärnaid da koʹst ǩiõllvaʹlljummšid vuäǯǯ tuärjjõõzz, kannat smiõttâd šiõǥǥ 
ääiʹjest. Jõs äʹššpirrõs pâjjan ouʹdde, ko päärnaž lij juʹn šõddâm, tõt vuäitt 
kuâđđjed jäänab akuutt vaʹlljummši, måʹlljõõzzi da huõli vuâlla. 

Mâiʹd päärnže tâʹl äʹlǧǧe mainsted? Puärrsid, ǩeäk haaʹlee päärnžeez 
mättjed sääʹmǩiõl, vuäitt uʹvdded takai ââʹnteei vuäʹppõõzz: põõrǥ raajjâd 
päärnžasad åårrmõõžžid, koin son kooll tij vuâkkseed ǩiiččeeʹn samai 
jiânnai sääʹmǩiõl jeeʹres kääivain. Jõs piârrjest liâ kueʹhtt puärraz, ǩeäk 
silttee sääʹmǩiõl, lij päärna sääʹmǩiõl ouddnummuž määiʹnest aainâs 
pueʹrmõs, štõ kuhttu mainsteškuäʹtte päärnže sääʹmǩiõl. Puärrsi kõskksaž 
ǩiõllvaʹlljummšest še lij jõnn miârktõs päärna sääʹmǩiõl välddmõʹšše. 
Lääʹddǩiõl tääidast ij Lääʹddjânnmest jälsteei piârri taarbâž ââʹnned huõl: 
lääʹddǩiõl päärnaž kâʹl mättai doom åålǥpeäʹlnn še. 

” Mon jiõm haaʹle mainsted lääʹddǩiõl, ko ååskam, što 
päärna muđoi še mättje lääʹddǩiõl nuʹtt puârast. Muu 
miõlâst lij vääžnʼjab mainsted suännaid sääʹmǩiõl, što 
tõt leʹčči suännai vuõssmõs ǩiõll. Tõt lij muʹnne ärvvsaž 
äʹšš, ko leäm jiõčč ǩiõččlâsttam tõn aivv nuʹbiooʹri, ko 
leäm vuõrâsooumžen, nuʹtt kuâhttlo âkksiʹžžen välddam 
tõn ǩiõl mååust.  
Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Jõs puärrsin nuʹbb silttad sääʹmǩiõl da nuʹbb ij, lij vääžnai, štõ sääʹmǩiõllsaž 
puäʹres ǩiõččlââtt mainsted päärnže sääʹmǩiõl meäʹrmeâldlânji da tâʹl še, ǥu 
nuʹbb puäʹres lij pääiʹǩ âʹlnn. Jõs ni kuäbbaž puärrsin ij maainâst sääʹmǩiõl 
puârast, kannat ooccâd tõid kuånstid da pirrõõzzid, koin päärnže vueiʹtet 
mainsted sääʹmǩiõl nuʹtt jiânnai ko vueiʹtlvaž. Siõmmna-i sääʹmǩiõl 
päärnže lij pâi pueʹrab ǥu ij-ni vooʹps sääʹmǩiõl.

”Tõʹst mättai tuõđi jiânnai, ǥu pâi älgg ââʹnned tõn 
ǩiõl. Ij taarbâž leeʹd samai tiuddsaž ǩiõlltäidd tâʹl, 
ǥu mainsteškuätt. Aalǥâst tõt veʹt lij samai jiânnai 
nåkam õhttu mainstummuš, ǥu ij-han päärnaž veâl 
kommunikââʹst nuʹtt-aa. Tõt lij tõnnalla še äärmlaž, štõ 
tõʹst lij äiʹǧǧ jiõčč-i mättʼtõõttâd teeʹrmid da puk nåkkam.
Terhi Harju

”Kannat leeʹd äärmlaž jiõccses. Ij tõn kannat pâiʹlviõǥǥin 
väʹldded nåkkmen, štõ ååʹn feʹrttai spraavâd mâiʹd-
ne. Jõs tõt tåbddai, štõ lij luâđlaž da šiõǥǥ mainsted 
sääʹmǩiõl de ij leäkku ko mainsted. Da jõs tõt tåbddai, 
što tõt väldd jäänab ko oudd, di tâʹl vuäitt čiŋlmõõvvâd 
tuärjjeed muđoi tõn päärna ǩiõl ouddnummuž.
Henna Aikio

Juʹn ääiǥas pooddâst ǩiõllplaanummšest kannat smiõttâd, mii šâdd 
tuõttvuõđâst leeʹd päärna ouddpeâmm da škooul ǩiõll. Lij-a jälstemvuuʹdest 
jieʹnnǩiõllsaid jurddum sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm? Jõs ij, tõn taarbâst 
kannat mušttled ääʹššest vaʹstteei kååʹdd veʹrǧǧniiʹǩǩid šiõǥǥ ääiʹjest. Lij-a 
vuuʹdest sääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss? Jõs ij, da nåkam taarbšeei päärna leʹčče 
jäänab, lij-a vueiʹtlvaž vuâđđeed voudda ǩiõllpieʹssjoouk? Päärnaž vuäitt 
pueʹrmõs vueʹjjest õsttâd aktiivlaž sääʹmǩiõl tääid še tâʹl, ǥu sääʹmǩiõl 
lij tåʹlǩ dommǩiõll leʹbe tåʹlǩ ouddpeâmm ǩiõll. Pueʹrmõs vaajtõsmäinn 
lij kuuitâǥ tõt, štõ ǩiõll peäss ââʹnned määŋgast sosiaalʼlânji vääžnai 
pirrõõzzâst.

Sääʹmǩiõli vueʹjj hueʹneld tobddi oummin, jeeʹresnallšem veerǥlaž 
oummin leʹbe jooukin še, vuäiʹtte pueʹtted sääʹmpiârrjid vuäʹppõõzz, 
kook jiâ oouʹdad sääʹmǩiõli vueʹjj. Täujja vuäʹpste vuõiʹǧǧest, štõ õõut 
puärrsest feʹrttai mainsted päärnže tåʹlǩ õõut ǩiõl. Tät lij šiõǥǥ vuâđđjuurd, 
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ǥu lij kõõččmõš sääʹmǩiõl puârast siltteei puärrsest. Jõs puäʹres kuuitâǥ ij 
pââʹst mainsted päärnže juõʹǩǩ šiâtt sääʹmǩiõl, pueʹrab ko mainsted tåʹlǩ 
jäänbõsǩiõl lij mainsted sääʹmǩiõl pâi ǥu pâstt. Nuʹbb takai siâzztõs lij, štõ 
puärrsest feʹrttai pâi mainsted päärnže tõn ǩiõl, koon son lij jiõčč mättjam 
vuõssmõsân. Säʹmmlai assimilaatiohistoria čuõvâst tät še lij täujja neuʹrr 
vuäʹppõs. Jõs puärraz leʹbe joba oouʹdab sokkpuõlvvõõǥǥ liâ ǩiõllvaajtõõzz 
diõtt pääʒʒam sääʹmǩiõl tääidtaa, lääʹddǩiõllõõvvâmouddnummuž vueiʹtet 
pueʹrmõsân jåårǥlâʹtted vääʹldeeʹl sääʹmǩiõl mååusat dommǩiõllân. 

”Siõmmna muu smiõttõõđi kâʹl pirrõõzz reaktio tõn 
miõlâst, ǥu muu vuõssmõs ämmat lij jieʹnnǩiõl  uʹčteeʹl, 
de šâdd-a nåkam õõmšummuš. Štõ mäʹhtt jieʹnnǩiõl, 
lääʹddǩiõl uʹčteeʹl vuäitt pueʹtted nåkam čåuddmõʹšše, 
štõ ij maainâst vuõssmõsân mättjum ǩiõl päärnže. 
Henna Aikio

Äʹšštobddivuäʹppõõzzin nobstââvv täujja sääʹnn “toobdǩiõll”: puärraz 
siâzztõõlât mainsted päärnže ǩiõl, koozz jiõčč lij jäänmõssân čõnnõõttâm 
toobdtääʹzzest leʹbe koin jiõčč lij mättjam luâđlummsan mainsted 
tobddji pirr. Oummust vuäitt kuuitâǥ puârast leeʹd jäänab ǥu õhtt 
“toobdǩiõll”.  Še vuõrâsooumžen mättjum ǩiõʹlle vuäitt šõddâd čiŋŋâl 
toobdčõnstõk, da tobddjid õhttneei sannõõzz da õõlmtõõzzid vuäitt 
mättʼtõõttâd tõʹst mâʹst še ǩiõl jeeʹres vueʹssvuuʹdid. Âlgg še tobdsted, 
što jõs sääʹmpäärnaž ij vuäǯǯ mättjed sääʹmǩiõl, tõʹst liâ jiijjâs seuʹrrjõõzz 
toobdtääʹzzest. Sääʹmõutstõõzzin liâ mainstam jiânnai ns. aazztõktraumast 
da nueʹđđseʹrddmin, kook miârkkšâʹvve jm. ǩiõʹlle õhttneei traumaattlaž  
ǩiõččlâsttmõõžži serddmõõžž puõʹtti sokkpuõlvvõõǥǥid. Ǥu õutstõs 
haaʹlad årstâʹtted näkam ouddnummuž, sääʹmǩiõl âlgg vuäǯǯad mååusat 
dommǩiõllân. Tõt vuäitt ooudlded tõn, štõ vuõssmõs ǩiõllân lääʹddǩiõl 
mättjam serdd päärnžasas vuõssmõs ǩiõllân sääʹmǩiõl.
 
Näkam jåårǥlõs ǩiõllvaajtõs lij vueiʹtlvaž, da tõʹst liâ smeʹllkõʹtti ouddmiârk 
maaiʹlm alggmeer- da uuʹccbõsǩiõllõutstõõzzin. Ǩiõllvaajtõõzz jåårǥlâttmõš 
õõlǥat kuuitâǥ jiânnai nuʹtt oʹdinakai puärrsin ko obb õutstõõzzâst. Tõt 
kaaggââtt pââjas määŋgnallšem tobddjid, nuʹtt positiivlaž ǥu negatiivlaž. 

Puärraz, ǩeäk seʹrdde päärnžeez jiijj vuõrâsooumžen mättjum ǩiõl, säʹtte 
vuäǯǯad õutstõõzzâst tuärjjõõzz da äjsmâttmõõžž, leša kritiikk še. Ođđ 
mainsteeʹji ǩiõlltääid säʹtte ärvstõõllâd, da måtmi miõlâst ǩiõlljeälltummuš 
peeʹllast obb ǩiõl. Leekkast sääʹmǩiõli jeälltummuš lij ouddnam juʹn nuʹtt 
kookkas, što positiivlaž ouddkaart da rämmääʹšš  käunnʼje jiânnai da 
verddsõstuärjjõs lij vuäǯǯamnalla.

Tän poodd lij 
eža tuäivlaž leeʹd, 

ǥu kuästtai nuʹtt, štõ 
oummu liâ smeʹllkâsttam 
väʹldded aanarsääʹmǩiõl 

ââʹnnma dååma.

Henna Aikio
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MII 
JÄLSTEMPIRRÕÕZZÂST 

VUÄITT TUÄRJJEED PIÂRRI 
SÄÄʹMǨIÕL ÂÂNNMÕÕŽŽ? 

NABA HÄIʹTTJED TÕN?

Tõt, lij-a piârrjest vuäǯǯamnalla vieʹǩǩ ǩiõllplaanummša, lij jiânnai ǩidd 
jiijjâs säiʹmmõõzzin da läittmõššân jälstemsââʹjest še. Tiõrvâsvuõtthuõl 
ämmatniiʹǩǩi õõlǥči siltteed vuäʹpsted piârri ǩiõʹlle õhttneei kõõččmõõžžin 
še, leša sij jiâ täujja toobd sääʹmǩiõli ǩeârjjai vuõʹjjid da taarbid. Ǩeerja 
loʹppe liâ norrum ǩeerjlažvuõđ da materiaali lââʹssen måttam eʹtǩǩõõzz 
tõʹst, koʹst piârri ǩiõllkõõččmõõžžid vuäitt vuäǯǯad vieʹǩǩ da vuäʹppõõzzid.

KÕÕČČMÕÕŽŽ, 
KOID KANNAT SMIÕTTÂD 

JUʹN PIÂRRÕÕVVÂM 
PLAANEEʹN:

 JÕS PIÂRRJEST ŠÂʹDDE LEEʹD MÄÄŊG
 JEEʹRES ǨIÕL, MÕÕK LIE TÕI ROOL? 

FIʹTTJE-A PUK PIÂRRI 
VUÕRÂSOUMMU KUEIʹMEES ǨIÕLID? 

MÄʹHTT AARǤ TÄÄʹZZEST 
VAʹLLJEEP ÕNNUM ǨIÕL? 

MÄʹHTT STAANÂP PÄÄRNA ǨIÕLLTÄÄID
 TÕN ǨIÕLÂST, KÅÅTT LIJ PIRRÕÕZZÂST 

PUKIN HEÄJMÕS VUEʹJJEST?

 MÂIʹD SOOǤǤÂST DA ÂʹLDDPIRRÕÕZZÂST 
TUÄIVAT PIÂRRI ǨIÕLLVAʹLLJUMMŠI DA PÄÄRNA 

ǨIÕLLOUDDNUMMUŽ MÄÄIʹNEST? 

MÄʹHTT VUEIʹTTEP TEÂĐTED TÄID 
TUÄIVAID SIʹJJID ČIÕLGGSÂNJI? 

JÕS SÄÄʹMǨIÕL MAINSTUMMUŠ PÄÄRNAID LIJ 
OUDDMIÂRKKÂN PUÄRRSAB RUÅĐID VAIGGÂD, 
MÄʹHTT SIʹJJID VUÄITT SMEʹLLKÂʹTTED TÕÕZZ?

ÕHTTNE-A TÄID VAʹLLJUMMŠID 
VAʹǮǮTÕÕZZ, KOOI VÄÄRAS 

TAARBŠET LÂÂʹSSTEÂĐ, 
ÄʹŠŠTOBDDIVIEʹǨǨ LEʹBE 
VERDDSÕSTUÄRJJÕÕZZ? 

KOʹST TÕN VUÄǮǮ?

MÅKAM MATERIAAL 
ÕMMǤAŽÄIʹǦǦEN DA PÄÄRNA
 ŠÕÕDDEEʹN VUÄITT ÂÂʹNNED 
PÄÄRNA ǨIÕLLOUDDNUMMUŽ 

TUÄRJJÕSSÂN?

MÕÕN ǨIÕL LEʹBE 
ǨIÕLID HAAʹLEET 

PÄÄRNA MÄTTJED?

 MÄʹHTT TÄN 
STAANEET?

?
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KUVA

Tõʹst mättai tuõđi 
jiânnai, ǥu pâi älgg 

ââʹnned tõn ǩiõl.

Terhi Harju

Piâr Harju
Ǩiuʹrrel Harju lij 3-âkksaž da jäälast 
Čeʹvetjääuʹrest eeʹjjines da jieʹnnines. Terhi 
da Tero Harju liâ kuhttu mättʼtõõttâm 
nuõrttsääʹmǩiõl vuõrâsooumžen Sääʹmvuuʹd 
škoouʹlʼjemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da kulttuur 
liinjâst. Terhi teâđai juʹn mättʼtõõttmen, štõ jõs 
puätt jeäʹnnen, haaʹlad mainsted päärnžasas 
sääʹmǩiõl. Tero leäi aainâs tõn miõlâst, što tõt lij 
šiõǥǥ äʹšš. Åålǥpeäʹlnn vaʹlljummuž kuuitâǥ piʹjje 
še kõõččmõõžž vuâlla: päärnže õõlǥči mainsted 
jiijjâs vuõssmõsân mättjum ǩiõl da toobdǩiõl. 
Kaallaž põõžži kuuitâǥ tuʹmmstõõǥǥstes 
da Ǩiuʹrrel šõddmest Terhi aaʹlji mainsted 
säämas da Tero lääddas. Aalǥâst vaʹǯǯtõõzz 
leʹjje õmmǥažaʹrǧǧe õhttneei sannõõzzin. 
Nuuʹbb beäʹlnn Terhi mieʹldd samai aalǥâst 
leäi šiõǥǥ äiʹǧǧ jiõccses mättjed sannõõzz da 
õõlmtõsnaaʹlid, ǥu õmmǥiʹžže vueiʹti mainsted 
mõõn silttii. Tero mättʼtõõđi nuõrtsääʹmǩiõl, 
ko Ǩiuʹrrel leäi nuʹtt kueiʹtâkksaž, da siõmmnai 
siõmmnai suʹst še tåbddji luâđliʹžžen äʹlǧǧed 
ââʹnned ǩiõl paaʹrnin nuʹtt jiânnai ǥu silttad. 
Ǩiuʹrrel fiʹttai puârast sääʹmǩiõl, leša maainast 
veâl jäänab lääddas. Terhi da Tero tuäivva, štõ 
nuõrttsääʹmǩiõllsa päärna leʹčče pueʹttiääiʹjest 
jäänab, da što päʹrnn kaaunči jiõccses miõllsaž 
nääʹl ââʹnned ǩiõl da seʹrdded tõn ooudårra.
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Õmmǥažäiʹǧǧ
Mainste-ba päärnže mõõn ǩiõl leʹbe mõiʹd ǩiõlid täättas, suʹnne kannat 
mainsted jiânnai aalǥâst ääʹljeeʹn. Ääiǥas vuârrvaikktõs lij samai vääžnai 
päärna obb ouddnummuž, še ǩiõlʼlaž vaalmâšvuõđi määiʹnest. Õmmǥaž 
älgg tobdškuätt da jeuʹǯškuätt suu kuullâm ǩiõlʼlaž aunstõõzz juʹn kuuʹǩǩ 
ouddâl saaʹni raajjmõõžž. Puärrsest, kåått haaʹlad päärna mättjed sääʹmǩiõl, 
kannat mainsted päärnže sääʹmǩiõl šõddâm rääʹjest. Tuʹtǩǩummši mieʹldd 
mainstummuž kuullmõš  juʹn vuõssäiʹǧǧen vaikkat päärna ouddnummša 
positiivlânji.

”Siõmmnai siõmmnai mättji fiʹttjed jäänab da jäänab. 
Kâʹl veʹt tõʹst leäi aalǥâst jiânnai nåkam, mõõn ij fiʹttjam, 
leša ij tõt tåbddjam ni mõõn nalla neeuʹres äʹššen. 
Tero Harju

Jõs piârrjest liâ kueʹhtt puärraz, koin nuʹbb ij silttâd sääʹmǩiõl, sääʹmǩiõl 
päärnže mainsteei pieʹllkueiʹmm vuäitt leeʹd suʹnne šiõǥǥ vueiʹttemvuõtt 
mättjed jiõčč še. Tuʹtǩǩummuž raavee arggpeeiʹv ǩiõččlâsttmõõžž tõʹst, štõ 
jäänbõsǩiõllsaž puäʹres lij čooudsââʹjest tõʹst, mäʹhtt sääʹmǩiõll piârrjest 
serddai. Jõs jäänbõsǩiõllsaž vuõrâsooumaž siõhttlââtt päärnže mainstum 
sääʹmǩiõʹlle negatiivlânji leʹbe huõlteʹmes nalla, tõt vaikkat kâʹrvvleǩani 
negatiivlânji päärna sääʹmǩiõl välddmõʹšše da identitetta. Jiânnai 
pueʹrab vueʹǩǩ lij, jõs sääʹmǩiõl tääidteʹmes puäʹres siõhttlââtt sääʹmǩiõl 
mainstummša positiivlânji. Jäänbõsǩiõllsaž puäʹres, kååʹtt kooll sääʹmǩiõl 
piârrjeʹstes täujja, vuäitt kuuitâǥ še eža uuʹcces vääivain mättʼtõõllâd måttam 
veeʹrd sääʹmǩiõl. Juʹn uuʹcces ǩiõlltääidain son pâstt seuʹrrjed sääʹmǩiõllsaž 
mainstummuž da ouddmiârkkân tuäivted šiõǥǥ iinnid säämas da lookkâd 
da läullad säämas. Sääʹmõutstõõzzin liâ jiânnai smeʹllkõʹtti ouddmiârk aalǥ 
ääʹljeeʹn jäänbõsǩiõllsaž puärrsin, kook liâ piârjieʹllem kõõskâst mättjam 
sääʹmǩiõl puârast da âʹnškuättam tõn päärnaivuiʹm.

Sääʹmǩiõl siõmže maainsteei  puärrsest sätt tåbddjed nuʹtt, štõ son lij 
väjjaǥ sannõõzz da õõlmtõõzzid, koid ââʹnned râʹddsiõʹmein. Jõs son jiõčč 
ij leäkku mättjam sääʹmǩiõl suu puärrsin, tõt ij leäkku ni mii õmmsid. 

Kuuitâǥ še sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân mainsteei sätt leeʹd seämma vueʹjjest, 
jeäʹrben pirrõõzzâst, koʹst jeeʹres sääʹmǩiõllsaž siõmâžpiârri liâ occanj.

Päärnaihåiddamsiâzztõõzz da päärnaikulttuur mottje jåʹttlânji, da 
jäänbõsǩiõll da -kulttuur teäʹdde še tän sueʹrjest juõʹǩǩ beäʹlnn. 
Õmmǥažsannõõzz, trooccâmǩiõl, mainnsid da laullʼjid vuäitt kuuitâǥ 
mättʼtõõllâd tõʹst koʹst ǩiõl muđoi-ju. Vieʹǩǩ taʹrjjad ouddmiârkkân 
Čoahkis-seiddõs (ǩč. teâttkäivvloǥstõk), koʹst lie päärnažpiârrji tuärjjõssân 

Mon leʹjjem 
teâđstõõlli mâʹte siõmâž, 

kååʹtt kulddli peeʹllj ceäggad, 
štõ mâiʹd ååʹn mainste. 
Štõ mon haaʹlääm jiõčč 
še mättjed tõn, väʹldded 

seeʹlv aaʹššin.

Tero Harju
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norrum materiaal, mâʹte õmmǥažlokkõõzz, vuäʹppõõzz vuârrvaikktõʹsse 
õmmǥain da tiõrvâsvuõttvuäʹpstem-materiaal, jeeʹres sääʹmǩiõlin še. 
Vieʹǩǩ sannõõzzin da materiaalin vuäitt vuäǯǯad kuuʹǩǩab sääʹmǩiõl 
piârrjeʹstes mainstam puärrsin. Vuäitak raukkâd, štõ sij juâǥǥče tuin 
laaulsaaʹnid, ǩeʹrjjviiŋkid, neʹttmateriaalid, jiõčč hoʹhssjum lokkõõzzid da 
håʹt mõõn sääʹmǩiõllsaž materiaal. Kannat kartteed tärkka puk vueiʹtlvaž 
ǩiõllresuursid; leʹčče-a ouddmiârkkân jiijjad sooǥǥâst puärrsab oummu, 
ǩeäk moʹštte sääʹmǩiõllsaž särnnamvuõʹjjid leʹbe sääʹnnväjjsid da laullʼjid, 
håʹt jiâ ni mainsteʹče ǩiõl aktiivlânji? Sääʹmǩiõllsaž oddpeâmmjooukin 
liâ rajjum siõʹmeid šiõttâl materiaal da måtmin liâ norrum še sannõõzz 
tuâjjlai da puärrsi ââʹnnma. Ouddpeâmmjuâǥǥtõõzzin kannat smellkõnji 
kõõjjõõllâd, vuäitče-a sij jiijjâz resuursi raamâst uʹvdded sij raajjam 
materiaalid sääʹmǩiõllsaž piârrji tuärjjõssân.

”Tõt lij tän kooum eeʹjj äiʹǧǧen hoʹhssjum, štõ še eeʹjj 
passiivlaž ǩiõlltäidd lij ouddnam samai puârast.
Henna Aikio

Sääʹmǩiõl mainstummuš jiijjâz päärnaid lij nuuʹbbid luâđlaž da jiõččaildes 
čiõlǥas vaʹlljummuš, nuuʹbbid veʹt kuuʹǩǩab proseeʹss puåđõs. Tuâǥǥõõzzâst 
huõlǩâni tõt lij puärrsa pueʹrmõs vueʹjjest aarǥâst jõnn räämm äʹšš da 
viõkkvääʹrr. Õmmǥažaarǥâst sääʹmǩiõʹlle čiŋlmõõvvmõš vuäitt kuuitâǥ 
tåbddjed še stälbbjen, ǥu puk jeeʹres ääʹšš še lie ođđ.

”Vuõssmõs päärnain, ǥu puk aarǥâst lij ođđ. Pâi ǥu 
seʹrddep tõõzz puõʹtti mätta, mii tõt-i leäi, nuʹtt tâʹl 
kuuitâǥ mâânn energia samai jú n tõõzz takai aarǥ 
jåårtõõllmõʹšše. 
Henna Aikio

Verddsõstuärjjõs jeeʹres ååʹblǩin vuäitt uʹvdded ââʹnteei viiŋkid, tuäiv 
tuäivteʹmvuõđ poodd da räämm aʹrǧǧe. Leʹčče-a tij vuuʹdest nokk jooʹtti 
sääʹmǩiõllsaž piârkååʹffpääiʹǩ alttummša? Jõs veerǥlaž piârkååʹffpäiʹǩǩ 
tåbddai čuuʹt stälbbjen, pâi tâma vuäitt noorõõttâd pannveerǥlânji ǩeän-ne 
domoi vuârtõõleeʹn håʹt juõʹǩǩ nuuʹbb neäʹttel. Sosiaalʼlaž media taʹrjjad 
mäʹtǩǩ-kõõskin huõlǩani vuäittmõõžžid håʹt mâka sääʹmǩiõllsaž puärrsi 
mainstemjouʹǩǩe leʹbe snapchat-tiʹlle. Sääʹmǩiõllsaž seärvva kannat 
ooccõõttâd teâđsteen, håʹt tõt leʹčči ođđ da jaakkâs. Verddsõstuärjjõõzz 
lââʹzzen tõt rääjj šõddi päärnže kaart tõʹst, štõ säämas lij takainallšem da 
moddai leeʹd õõutsââʹjest jeeʹres âkksaž oummuivuiʹm.

”Verddsõstuärjjõõzz kannat haʹŋǩǩeed jiõccses. Što tâʹl, 
ǥu puäʹtte nåkam iimšõs peeiʹv, štõ ij tõt ääʹlj ni kuäʹss 
mättjed sääʹmǩiõl, leʹbe tåbddai, štõ jiijjâs ǩiõlltäidd ij 
riʹjtte, de tâʹl lij ǩii-ne, ǩeäzz soiʹttjed da kõõččâd, štõ 
mäʹhtt tij leäʹped näkam määʹttest piâssâm pâiʹl.
Henna Aikio
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Mäʹhtt oouʹdben lij juʹn puättam ouʹdde, “õhtt puäʹres – õhtt ǩiõll” lij šõddâm 
koon-ne nallšem veerǥlaž siâzztõssân piârrjid. Sääʹmkonteeʹkstest tät lij 
šiõǥǥ vuäʹppõs puârast sääʹmǩiõl siltteei puärrsa. Jõs veʹt puäʹres ǩiõččlâstt, 
što son pâstt mainsted sääʹmǩiõl tåʹlǩ vueʹzz ääiʹjest, lij kuuitâǥ määŋg 
vuâra pueʹrab tuåimmjed nääiʹt ǥu leeʹd obbnes mainsteǩâni sääʹmǩiõl. Jõs 
piârri kueiʹt vuõrâsoummust nuʹbb maainast systemaattlânji sääʹmǩiõl, lij 
pâi ärvvsaž äʹšš, jõs sääʹmǩiõl možât siõmmna hueʹnben siltteei leʹbe eman 
mättʼtõõli puäʹres vuässââtt sääʹmǩiõl tuärjjummša ââʹneeʹl  ǩiõl måttam 
veeʹrd. Son vuäitt ouddmiârkkân särnnad tiõttum juõʹǩǩpeivvsaž fraasid 
säämas, lookkâd sääʹmǩiõllsaž ǩiiʹrjid, läullad laullʼjid da kõõjjõõllâd 
päärnast aaʹšši sääʹmǩiõllsaž nõõmid. Tät puk saaǥǥat päärnže, štõ 
sääʹmǩiõll lij obb piârri õhttsaž äʹšš.

”Smiõʹttem tâʹl aalǥâst, štõ pââstam-a mon mainsteškueʹtted 
tõn. Jiõm možât cieʹlǩ vuõiʹǧǧest puk da silttâd vuõiʹǧǧest 
särnnad. Da tõn mäʹhtt-ne smiõttiim, štõ Terhi maainast 
sääʹmǩiõl da mon mainstam pâi lääʹddǩiõl Ǩiurrla. Leša 
kâʹl mâŋŋa siõmmnai siõmmnai mainsteškuõʹttem 
jäänab da jäänab sääʹmǩiõl Ǩiurrla. Da tõt leäi jiõccan-i 
tuõđi šiõǥǥ harjtõs, štõ põõʹsti ǩeäzz-ne mainsted.
Tero Harju

Lij še vueiʹtlvaž, štõ puäʹres haaʹlad teâđsteen seʹrdded päärnže sääʹmǩiõl 
lââʹssen koon-ne jeeʹres jiõccses vääžnai ǩiõl. Jõs õhtt ooumaž maainast 
päärnže jeänab ǥu õõut ǩiõl, lij šiõǥǥ smiõttâd ǩiõli kõskksaž tuâjj-juâǥǥ. 
Leʹčči-a luâđlaž põrggâd vaʹlljeed ǩiõl pirrõõzz mieʹldd – õõut ǩiõl dååma, 
nuʹbb doom åålǥbeäʹlnn? A jeeʹres ǩiõlid jeeʹres äiʹǧǧen, ouddmiârkkân 
arggpeeiʹvi da neäʹttel-loppân? Pâstt veʹt jiõčč systemaattlaž ǩiõllvaʹlljummša 
päärnain deʹbe ij, âlgg muʹštted štõ jiijjâs ǩiõllvaʹlljummuš oudd seämmast 
maall päärnže. Päärnaž mättai systemaattlaž ǩiõllvaʹlljummša iiʹjji mieʹldd 
tõn jäänab aaibšemnalla, mõõn ravvsab maall puärraz seʹrdde suʹnne jiijjâz 
tuåimmjummšiʹnes. 

Jõs leäk vaʹlljääm mainsted päärnže sääʹmǩiõl, tõn kannat ââʹnned aalǥâst 
pukin vuõʹjjin, še doom åålǥbeäʹlnn. Jõs toobdak ouddmiârkkân vueʹlesvuõtt-

tobddi sääʹmǩiõl mainstummšest õlmmsaž paaiʹǩin, ǩiõččlââtt reâuggad 
aaʹššin da seännʼnâʹtted jiõččad tõõzz. Sääʹmǩiõl âânnmõš pukin pirrõõzzin 
saaǥǥat päärnže, štõ ǩiõl lij seämma ärvvsaž da ââʹnteei ǥu jeeʹres ǩiõl še. 
Šõõrab päärnže kannat kâʹl ävvsen mainsted jiijjad tobddji pirr da tõi tueʹǩǩen 
vaikkteei ǩiõllvaajtõõzz  da ǩiõlltraumai obbvuõđâst.

Še tiõrvâsvuõtthuõll persoonkådda kannat tuejjeed piârri ǩiõllvueʹjj 
da täävtõõzzid čiõlggsen. Ämmatniiʹǩǩi tuâjj lij tuärjjeed piârrjad 
ǩiõlvaʹlljummšid. Jõs teeivak negatiivlaž, piârri ǩiõllvaʹlljummšid 
kõõččâmvuâlla piijji fiʹttjõõzzid, kannat leeʹd õhttvuõđâst kå. kääzzkõõzzâst 
vaʹstteei veʹrǧǧnekka. Takainalla hueʹnes vuäʹppõõzzin leʹbe õõmšeei 
fiʹttjõõzzin lij kõõččmõš teâđteʹmesvuõđâst. Tiõrvâsvuõtthuõl ämmatneeʹǩǩ 
säʹtte õinn siâzztõõllâd lääʹddǩiõl päärna dommǩiõllân leʹbe mättʼtemǩiõllân 
vueʹjjest, koʹst päärnast liâ takai jeäʹrab tuärjjõõzz taarb, mâʹte särnnmõõžž 
ouddnummuž mâŋŋnummuš. Näkam vuõʹjjin kannat kõõččâd vuäinlmõõžž 
da tuärjjõõzz jeäʹrben kueiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõʹtte čiŋlmõõvvâm 
äʹšštobddjin. 

”De tõt kulddli, da leäi štõ “A, lij-a teeʹst dommǩiõllân pâi 
sääʹmǩiõll? Leša mäʹhtt son mättai lääʹddǩiõl?” Da tõt 
leäi dåhttar! 
Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Sääʹmǩiõll-lääʹjj nuäjja säʹmmlast lij säʹmmlai dommvuuʹdest 
vuõiggâdvuõtt jm. sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid. 
Kääzzkõõzzi riâšši âlgg teâđted äʹššniiʹǩǩid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin da 
taʹrjjeed tõid aktiivlânji, takai jeäʹrab õõlǥtummužtaa. Jõs ouddmiârkkân 
âʹlddvuäpstõõǥǥâst ij leäkku vuäǯǯamnalla sääʹmǩiõllsaž kääzzkõs, kåʹdd 
lij õõlǥtum riâššâd kääzzkõõzz vuäʹsttemkääzzkõssân leʹbe tuʹlǩǩummuž 
hääʹmest. Kueiʹt- leʹbe määŋgǩiõllsaž päärna ǩiõl ouddnummuž õõlǥči 
tiõrvâsvuõtthuõlâst seuʹrrjed puki päärna ǩiõli vueʹzzest. Pâi lääʹddǩiõl 
lokku välddmõš sääʹmǩiõllsaž päärna ââʹǩǩpoddtaʹrǩstummšin oudd 
vännsõs, neeuʹrmõs vueʹjjest samai vââǥǥlaž kaart päärna vueʹjjest.
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Tuäivam pâi, 
što sääʹmǩiõll äävad 
muännai päärnaid 

säʹmmlaž õhttsažkååʹdd 
pukin neelljân jânnmest.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Piâr
Näkkäläjärvi-

Länsman
Asko Länsmanist da Anna Näkkäläjärvi-
Länsmanist liâ kueʹhtt õhttsaž päärna: 
6-âkksaž Anni-Siviä da 4-âkksaž Ánde-Issát. 
Piâr lij õiʹdde saattčõõttâm Uʹccjokknjääʹlmest 
Nuorggma. Anni-Siviä jåått vuõss-škooulâst 
pieʹǩǩen Nuorggmest da pieʹǩǩen Uʹccjooǥǥâst 
da tuʹǩǩad škooulâst jeäʹrben liikkummšest, 
mâʹte kårjjpäällast. Piârri aarǥ jeäʹlle 
jäänas puäʒʒhååid eeʹǩǩjårrõõzz mieʹldd, 
ouddmiârkkân pikalõsäiʹǧǧen liâ jiânnai 
Skalluvää’rest. Anna da Asko liâ kuhttu 
mainstam päärnaid aalǥâst ääʹljeeʹn tåʹlǩ 
tâʹvvsääʹmǩiõl. Vaʹlljummuš leäi suännaid samai 
luâđlaž, ǥu kõõččmõš leäi kuhttu jieʹnnǩiõlâst. 
Anna lij kuuitâǥ jouddâm reâuggad jäänab 
aktiivlaž ǩiõlltääid da nâânas ǩiõllpirrõõzz 
ouʹdde, âʹtte suu päʹrnnpoodd piârri väʹlddǩiõll 
leäi lääʹddǩiõll, da sääʹmǩiõli vueʹǩǩ leäi suu 
nuõrrpoddân Aanar ceerkavsiidâst muđoi 
ju eža njuõrâs. Jiijjâz päärnaid Anna da 
Asko tuäivva reeʹǧǧes ǩiõlltääid da nâânas 
sääʹmidentiteeʹtt da ǩiõččlâʹstte, štõ liâ pâsttam 
tõid tän räjja puârast uʹvdded-i suännaid. 
Päärnai ravvsummus ǩiõll lij sääʹmǩiõll, da 
kuhttu liâ mättjam puârast lääʹddǩiõl še – 
måttmi åålǥpeällsai kattjin huõlǩâni. Anna da 
Asko miõlâst jieʹllemvueʹjj miârktõs sääʹmǩiõli 
jieʹllemviõkkvuõʹtte lij ååʹn da pueʹttiääiʹjest še 
koʹrvveeǩâni vääžnai. Suäna teäʹddee säʹmmlaž 
ouddpeâmm miârktõõzz še.
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Siõrrâmââʹǩǩ da ouddpeâmm
Päärna ouddpeâmmpääiʹǩ vaʹlljummuš da ooccmõš liâ vueʹss piârri 
ǩiõllplaanummšest. Sääʹmǩiõllsaž päärnže pueʹrmõs vaajtõsmäinn lij 
sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm. Ouddpeâmmlääʹjj mieʹldd obb Lääʹddjânnmest 
lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm, ǥu lij kõõččmõš 
sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân mainsteei päärnast. Säʹmmlaž ouddpeâmm 
teâuddai Lääʹddjânnmest kueʹhtten hääʹmest: jieʹnnǩiõllsaž päärnaid 
jurddum sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm da ǩiõll-laauǥmõõntõõllmõõžž čõõđ 
viikki kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuš. Jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõl 
mainsteei päärnai sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm riâššâmvaʹsttõs lij kooʹddin. 
Jieʹnnǩiõllsaž päärnain meiʹnne tän õhttvuõđâst takainalla päärna, kååʹtt 
mättai sääʹmǩiõl dommǩiõllân puärrseesvuiʹm. Säʹmmlaž ouddpeâmm 
täävtõssân lij, štõ päärna peäʹsse šõddâd nânnsânji sääʹmǩiõllsaž di 
kulttuurlânji da pedagooglânji säʹmmlaž pirrõõzzâst

”Meeʹst kâʹl lij leämmaš lekk ǩiõl maainâst, ǥu tõt Uʹccjooǥǥ 
sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiʹǩǩ lij leämmaž nuʹtt čuuʹt pueʹrr. 
Vuäǯǯ särnnad, što Anni-Siviä lij muännaid še mättʼtam 
ođđ sääʹmǩiõl saaʹnid.
Asko Länsman

Ǩiõllpieʹzz liâ jurddum vuõss-sââʹjest sääʹmpiârrji päärnaid, koid jiâ pââʹst 
doomâst seʹrdded ǩiõl ni voops leʹbe riʹjttjeeinalla. Ââʹnnmest lij ääiǥas, 
tiuddsaž ǩiõll-lauggi vuâđđjuurd: tuâjjlažkåʹdd maainast päärnaid juʹn aalǥâst 
pâi sääʹmǩiõl, håʹt päärna jiâ siltteʹče ǩiõl ouddâl. Päärna vuäǯǯa mainsted 
mõõn ǩiõl haaʹlee. Sij äʹlǧǧe fiʹttjed sääʹmǩiõl samai jåʹttlânji da ääiʹj mieʹtt 
mainsted tõn še jiõčč. Tuåimmjummuž täävtõssân lij päärna tuåimmsallaž 
kueiʹtǩiõllsažvuõtt škooulâkka mõõneeʹst. Ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž 
reäʹšše pukin koolmin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin. Tõn teäggte 
Lääʹddjânnam riikk mättʼtõs- da kulttuurministeria pääiʹǩ. Kååʹdd da gåårad 
mähsse vueʹzz kuulin da tõk vaʹsttee še väʹlddvueʹzzi tuåimmjummuž 
riâššmest nääʹlest. Tuåimmjummuž koordinâstt da ooudâsveekk Sääʹmteʹǧǧ. 
Lââʹssteâđ ǩiõllpieʹsstuåimmjummšest käunnʼje Sääʹmmteeʹǧǧ Ǩiõllpieʹss-
seiddõõzzâst ( ǩč. teâttkäivvloǥstõk).

”Tõn kâʹl vuäinn, mõõn vääžnai tõk ǩiõllpieʹzz da 
sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpääiʹǩ  liâ päärnai ǩiõl määiʹnest. Tõn 
kâʹl vuäinn juõʹǩǩ peeiʹv. 
Asko Länsman

Kulttuur- da ǩiõllpieʹzz da jieʹnnǩiõllsai sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm liâ kuhttu 
ouddpeâmm-maall, kook õõutsââʹjest piârrjin da jeeʹres õutstõõzzin tuärjjee 
päärna sääʹmǩiõl ouddnummuž. Kuuitâǥ še sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmast 
päärna säʹtte mainsted kõskkneez jäänmõsân lääddas. Ǩiõllpieʹzzest tät 
lij joba takai vueʹǩǩ, tõʹnt ǥu lääʹddǩiõll lij täujja päärnai ravvsummus 
ǩiõll, täujja še oʹdinakai dommǩiõll. Päärnai kõskknaž ǩiõllvaʹlljummuš 
sueiʹmkrâstt sääʹmǩiõli uuʹccbõsjoukksââʹj, ij-ǥa tõt leäkku oʹdinakai 
ouddpeâmmjoouk leʹbe puärrsi vieʹrr. Tõõzz lij kuuitâǥ vueiʹtlvaž 
vaikkted jm. lââʹzzteeʹl vuõrâsoummi åårrmõõžž päärnai frijj siõrâst da 
ââʹneeʹl päärnai miõllsumõs siõrrelemeeʹntid õhttsaž tuåimmjummšest še. 
Nääiʹt päärnaid uuʹdet ǩiõlʼlaž maall tuåimmad siõrrâmpooddin säämas. 
Säʹmmlaž ouddpeâmm tuâjjlažmettummšest õõlǥči väʹldded lokku tõn, štõ 
tuâjjlažkååʹddest lij vääžnai rool ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž mallân päärnaid da 
sij âʹlǧǧe vueiʹtted vuässõõttâd jiânnai päärnai siõrid.

Vaʹsttõs päärna sääʹmǩiõl ouddnummšest da ââʹnnmest ij leäkku ni kuäʹss 
õhttu ouddpeâmm leʹbe škooul aʹrddjin. Doom fiʹttjõõzzin da ǩiõllmaallin 
lij jõnn miârktõs äšša. Puärraz âʹlǧǧe leeʹd teâđla jeeʹresnallšem 
ǩiõllvaʹlljummšin da tõi seuʹrrjõõzzin. Jõs päärnže mainstet sääʹmǩiõl, 
vueʹrdet-a, što päärnaž maainast puärrsa säämas? Vueʹrdet-a, što vueʹbbež 
mainste sääʹmǩiõl kõskkneez? Jõs päärnast tåbddai, štõ lij luâđlaž da 
primmum mainsted puärrsid da vueʹbbid jäänbõsǩiõl, tõt vaikkat suu 
ǩiõllvaʹlljummšid jeeʹres sääʹmǩiõllsaivuiʹm še. Nuuʹbb peäʹlnn päärna 
oʹdde vaʹlljeed sääʹmǩiõl leʹbe jäänbõsǩiõl vaikkte määŋgnallšem ääʹšš, 
mâʹte suu persoon da temperameʹntt, seämmanalla jeeʹres päärnai uʹvddem 
mall še. Puäʹres vuäitt jouddâd tääʹssteäddõõllâd puärraz da ǩiõllpååʹles 
rooli  kõõskâst, ij-ǥa puk leäkku pâi suu vääʹldest. Måtmešt vuäitt leeʹd 
tarbbsõs priimmâd tõn, štõ päärnaž ij aainâs samai ååʹn maainast sääʹmǩiõl 
jiõčč.   
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Siõrrâmââʹjjest päärna lij vääžnai vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž roolmaallid, kooi 
pääiʹǩ son peäss vueiʹnned sääʹmǩiõl âânnmõõžž jeeʹresnallšem pirrõõzzin 
da jeeʹres âkksai kõõsk luâđlaž ǩiõllân. Sääʹmǩiõllsaž päärnaikulttuur 
saaǥǥat päärnže, štõ sääʹmǩiõll da sääʹmkulttuur liâ ärvvsa da ââʹnteei 
tõʹst koʹst jäänbõsǩiõl še.  Jõs eʹpet puk päärna ââʹnnem materiaal ǩiiʹrjin 
speâlaid da siõrid da päärnažprograammid liâ jäänbõsǩiõllsa, päärnže 
šâdd hieʹlǩeld miõllkartt, štõ sääʹmǩiõl ij kullu ij-ǥa suåv täid õhttvuõđid. 
Puärrsin kannat-i vueiʹnned vääiv, što vuäǯǯa piârri ââʹnnma puk vueiʹtlvaž 
sääʹmǩiõllsaž päärnažmateriaal. Še jeeʹres ǥu jiijjâz sääʹmǩiõlle rajjum 
materiaal kannat äuʹǩǩeed. Päärnaž siõhttlââtt jeeʹres ǩiõlid täujja äävnälla 
da mättai hieʹlǩeld fiʹttjed vääžnai siiskõõzz jeeʹres sääʹmǩiõlin åårrai 
materiaalâst še.

”Jõs haaʹlad screennääiʹj, de ǥu kââčč tõn nalla, štõ “jeäʹnn, 
vuäǯǯam-a mon siõrrâd ipadin tõn õõut sääʹmǩiõllsaž 
siõr?”, de tâʹl kâʹl vuäǯǯ tõn ääiʹj!
Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Takainalla juurdčet, štõ päärnaž lij välddam dommǩiõllân mainstum 
ǩiõl vuâđđrajjsid da -sannõõzz nuʹtt neelljâkksiʹžžen. Vaarvuâla, 
uuʹccbõsjoukksââʹjest åårrai ǩiõl välddmõš jeärran kuuitâǥ måttmin vueʹzzin 
juõʹǩǩ årnn õnnum jäänbõsǩiõl väʹlddmest. Jeäʹrdõs ij õhttân jiõčč ǩiõʹlle 
da tõn jiiʹjjesnallšemvuõđid peʹce tõõzz, štõ sääʹmǩiõllsaž päärnaž kooll 
täujja jiânnai uuʹccab vueʹzz aarǥstes sääʹmǩiõl ǥu lääʹddǩiõllsaž päärnaž 
lääʹddǩiõl. Sääʹmǩiõl uuʹccben õnnum ǩiõllmäättlaž elemeeʹnti da aarǥâst 
hääʹrvben kullum sannõõzz mättjummuš vuäitt väʹldded jiânnai ääiʹj leʹbe tõt 
vuäitt kuâđđjed voops kõõsk räjja. Tõt, štõ päärnaž sätt mainsted jiõčč tåʹlǩ 
lääʹddǩiõl, håʹt vuõrâsoummu mainste suʹnne sääʹmǩiõl, ij mušttal päärna 
leʹbe puärrsi ääʹppteʹmvuõđâst. Jäänab tõt mušttal tõʹst, štõ vaarvuâlaž 
uuʹccbõsǩiõl välddmõš õõlǥat jiânnai jäänab ǥu jäänbõsǩiõl välddmõš. 
Puärrsi âlgg ǩiddeed vuâmmšummuš tõõzz, štõ päärna juõʹǩǩpeivvsaž 
ǩiõlʼlaž veeʹrdest – leʹbe puk ǩiõlʼlaž aunstõõzzâst mâiʹd päärnaž kooll 
da vuäinn – riʹttjeei vueʹss leʹčči sääʹmǩiõllsaž. Sääʹmǩiõllsaž puärrsest 
leʹčči šiõǥǥ mainsted päärnže jiânnai da haʹŋǩǩeed suʹnne vuäittmõõžži 
mieʹldd jeeʹres juõʹǩǩpeivvsaž ǩiõllmaallid še. Dååma kannat ââʹnned äävai 
sääʹmǩiõllsaž radio da såittad sääʹmǩiõllsaž musiikk da jiõntõõzzid. 

Tääiʹben ääid årnn täk 
päärna mainste ââldmõsân 
säämas. Što mäʹhtt-ne tõn 
tåbdd, mäʹhtt jieʹllemvueʹǩǩ 

tuõʹllai še ǩiõl.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman
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Juõʹǩǩ sääʹmǩiõllsaž piâr lij jiiʹjjesnallšem, da juõʹǩǩ sääʹmǩiõl siʹrddi 
puärrsest âlgg ooccâd tõid vuõʹjjid, kook tuåimma jiijjâs aarǥâst da jiijjâs 
täävtõõzzi õsttmõõžžâst. Ǥu nuʹbb puäʹres ij haaʹled teäʹdded päärna vaʹstteed 
sääʹmǩiõʹlle, nobba lij samai luâđlaž õõlǥted sääʹmǩiõl mainstummuž 
päärnast. Nuʹbb ij haaʹled kässjõõttâd päärna mainstam sääʹmǩiõʹlle, da 
nuʹbb-ǥõs vuäinn, štõ päärna ǩiõl kannat ohjjeed aktiivlânji, ǩiõllvõõʹjjid 
kässjõõđeeʹl še. Õhttân piârrjest priimât teâđast tõn, štõ päärna mainste 
kõskkneez da taaurõõžžeezvuiʹm lääʹddǩiõl, nuuʹbbest veʹt lij čiõlgg 
täävtõs, štõ še päärnai kõskksaž ǩiõllân âlgg leeʹd sääʹmǩiõll. Puärrsin 
lij vuõiggâdvuõtt vueʹrdded dååma kõʹllʼjeei päärnain da vuõrâsoummin 
piârri ǩiõl leʹbe ǩiõli ciʹsttjummuž. Puärrsest ij leäkku ouddmiârkkân 
õõlǥtemvuõtt äʹlǧǧed mainsted päärnže jäänbõsǩiõl tõn diõtt, štõ pääiʹǩ 
âʹlnn lij ǩii-ne, ǩii ij fiʹtte sääʹmǩiõl. Ǩiõllvaʹlljummuš lij piârri jiijjâs 
vaʹlljummuš, koozz jeärrsin ij leäkku ni mii särnnamnalla.

”Mij leäʹp juʹn mainstam aivv nåkkam vuâđđaaʹššin. Štõ 
meeʹst lij sääʹmǩiõll, mij õlggâp mainsted tõn, da jõs 
mij jeäʹp maainâst tõn, de tõt läppai. Štõ kâʹl tõt samai 
nuõrrân älgg!
Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Tõʹst koʹst lääʹddǩiõllsaž piârri päärnaž mättai lääddas “jiõččines”, 
sääʹmǩiõllsaž piârrjest ǩiõl serddmõš vuäitt deʹbe tåbddjed kõrr tuâjjan. 
Kõrr tuâjast huõlǩâni päärnaž sätt jiõčč mainsted jäänmõsân jäänbõsǩiõl. 
Håʹt vueʹǩǩ leʹčči tät, puärrsest ij kannat viârted jiijjâs ij-ǥa luõvted. 
Aaibšummšen årstummšen leʹbe mââiårra jååttmõššân kuâsttjeei vueʹjjest 
še päärna sääʹmǩiõl väʹlddemproseʹss lij tuõttääʹššest pâi-i jååʹttmen. Tõt, štõ 
päärnaž fiʹttai väʹǯǯelvuõđitaa sääʹmǩiõl, lij juʹn ärvvsaž äʹšš, koʹst kannat 
rämmšed. Ouddâl leʹbe mâʹŋŋlakast päärna sääʹmǩiõll täujja aktivâsttââvv, 
jõs sääʹmǩiõll pââšš juõʹǩǩpeivvsaž dommǩiõllân. Jõs ǩiâvči-i nuʹtt, štõ 
päärnaž ij äälǥče mainsted sääʹmǩiõl jiõčč, de feʹrttai muʹštted štõ juʹn 
tåʹlǩ passiivlaž ǩiõlltäidd lij päärnže õõutǩiõllsažvuõʹtte veʹrddeeʹn jõnn 
ouddõs nuʹtt ouddnummuž ǥu identifiâsttmõõžž (läädd. samastuminen) da 
kulttuurtobddmõõžž määiʹnest. Passiivlaž ǩiõlltääid vuâđald päärnaž vuäitt 
še mââjkab jieʹllempooddstes tuʹmmjed jiõčč aktivâʹstted sääʹmǩiõlâs.

”Tõt lij kuuitâǥ tâʹl fijnnâs, ǥu vuõssmõs vuâra vuâmmaš, 
štõ päärnaž fiʹttai-i aivv puk da tuejjad puk mõõn säärnak 
säämas. Tâʹl eman vuâmmaš, štõ tõʹst lij leämmaž äuʹǩǩ. 
Terhi Harju

Âʹlddpirrõõzz da sooǥǥ miârktõs päärna sääʹmǩiõl ouddnummša vuäitt 
leeʹd miârkkteei. Õõldâsoummid kannat mainsted äävnalla piârri ǩiõlʼlaž 
täävtõõzzin da vuõʹjjin juʹn vueʹrddempââʹj da õmmǥažäiʹǧǧen. Puärrsin 
lij vuõiggâdvuõtt raukkâd da vueʹrdded, štõ sääʹmǩiõllsaž õõldâsoummu, 
mâʹte ääʹjj da ääkk da naʹzvaan äʹlǧǧe mainsted sij päärnže sääʹmǩiõl.

Puärrsin, assimilaatiopoodd jeällam oummin tät vuäitt õõlǥted jiânnai – 
psyykklaž cõgldõõzzi da čiŋŋla pâššnam vuõʹjjii da fiʹttjõõzzi morddmõõžž. 
Jeärrsid sääʹmǩiõl mainstummuš siõmže lij luâđlaž, jeärrsin tõt õõlǥât 
haʹrjjnummuž da måtmin tõt ij oʹnnest ni kuäʹss. Kuuitâǥ sääʹmǩiõl 
mainsteei siõmâž pueʹrad da viõkkšmâtt ǩiõllvaajtõõzzâst puârrnõddi 
ǩiõllõutstõõzz määŋgnalla. Jeärben puärrsab säʹmmlaid vuäitt puʹhtted 
jõnn räämm kuullâd päärnaid mainsteʹmmen säämas.

”Nuʹtt jiânnai ǥu tuʹǩǩääm tõʹst, štõ vuäǯǯam Vildain 
ââʹnned sääʹmǩiõl, de kâʹl tõt veekk muʹst energia. Ij tõt 
leäkku nuʹtt-aa, štõ poka pâi mainstam.
Henna Aikio
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Sääʹmǩiõll škooulâst
Škooul rool lij säʹmmlai historiast leämmaž miârkteei sääʹmǩiõli da 
sääʹmkulttuur suddâʹttmest. Lekkan vueʹǩǩ lij ânnʼjõžääiʹj nuuʹbbnallšem: 
škooul vuäitt leeʹd õhtt miârkteei sääʹmǩiõli raʹvvjeeʹjin da jeällteeʹjin da 
säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõʹđi čõõđ viikkjin. Tät kuâskk tän poodd 
âlddsen säʹmmlai dommvuuʹd, leša sääʹm-mättʼtõs lij ravsmeʹmmen 
määŋgain gåårdin še. Škooulmättʼtõõzz miârktõs sääʹmǩiõllsaž päärnže 
da õutstõʹsse lij määŋgtässʼsaž.  Jiijjâsǩiõllsaž leʹbe vueʹzzi jiijjâsǩiõllsaž 
mättʼtõõzz pääiʹǩ päärnaž peäss väʹldded teâđ määŋgin jieʹllemvuuʹdin 
sääʹmǩiõl pääiʹǩ. Suʹnne sääʹmǩiõl šâdd luâđlaž ǩiõllân, koin haʹŋǩǩeet 
teâđ, koon ââʹnet njäälmlânji da ǩeerjlânji da koin vuäitt mainsted puârast 
nuʹtt jiijjâs jieʹllempirrõõzzâst ǥu maaiʹlmveiddsõs kõõččmõõžžin. Päärnaž 
šâdd jurddja, štõ sääʹmǩiõll kooll nuʹtt privatt sueʹrjid mâʹte piârrja ko 
obb õhttsažkådda. Son mättai ǩeeʹrjted da lookkâd juʹn alggmättʼtõõzzâst 
aainâs kuõiʹtin ǩiõlin. Sääʹmǩiõl ǩeeʹrjtemnääʹll lij suʹnne čiõlgg äʹšš, koon 
ij taarbâž mâŋŋa jeäʹrben mättʼtõõllâd.

Sääʹm-mättʼtõs miârkkšââvv puk sääʹmǩiõʹlle uvddum mättʼtõõzz da 
sääʹmǩiõl mättʼtõõzz. Lij vääžnai tuejjeed jeäʹrdõõzz sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 
da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz kõõskâst. Sääʹmǩiõl mättʼtõs miârkkšââvv 
sääʹmǩiõl mättʼtummuž jieʹnnǩiõllân leʹbe veeʹresǩiõllân. Lij vueʹjjest ǩidd, 
lij-a mättʼtõsǩiõllân sääʹmǩiõll avi lääʹddǩiõll. Vââjj leeʹd, što sääʹmǩiõl 
mättʼtõõzz lij jäänmõsân muäʹdd čiâss neäʹttlest da päärna jeeʹres mättʼtõs 
lij obbnes lääʹddǩiõllsaž. Ǥu eʹpet mainstet sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst, 
kõõččmõš lij tõʹst, štõ jeeʹres mättaunnsid mättʼtet säämas, sääʹmǩiõll 
lij mainstemǩiõllân klaassâst da materiaal lie sääʹmǩiõllsa aainâs tõn 
vueʹzzest ǥu lij vueiʹtlvaž. Kueiʹtǩiõllsaž mättʼtõs miârkkšââvv tõn, što 
mättaunnsest da klasstääʹzzest reepčeeʹn vueʹzz mättʼtõõzzâst uuʹdet 
sääʹmǩiõʹlle da vueʹzz lääʹddǩiõʹlle. Ǩiõll-laauǥmättʼtõs miârkkšââvv 
kueiʹtǩiõllsaž mättʼtõõzz, koʹst lie viõǥǥâst ǩiõll-lauggi vueʹlǧǧemsââʹj da 
mõõntõõllmõõžž: mättʼtõõtti jiâ možât silttâd sääʹmǩiõl ouddlest, de sij 
mättje seämmast aunnâz da ǩiõl. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz, kueiʹtǩiõllsaž 
mättʼtõõzz da ǩiõll-laauǥmättʼtõõzz vueʹlǧǧemsââʹj da tuåimmjemnääʹl 
järrne kueiʹmstes måttam veeʹrd. Õhttsaž täävtõs lij päärna šiõǥǥ sääʹmǩiõl 
täidd da aktiivlaž sääʹmǩiõl âânnmõš, di teâđast seämma sosiaalʼlaž, teâđlaž 
da tääidlaž täävtõõzz ǥu mättʼtõõzzâst takainalla.

Sääʹmǩiõl jeäʹlle jäänbõsǩiõli čärvvmõõžžâst. Jiijjâsǩiõllsaž päärnai 
da nuõri kulttuur ij leäkku samai nâânas da sääʹmǩiõlâst räʹjje mäŋggan 
sââʹjest oʹđđest nuõrab ââʹǩǩ-klaassi ǩiõl. Tän vueʹjjest puärrsi da jeeʹres 
õutstõõzz vuârddmõõžž sääʹmǩiõl mättʼtõõzz da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz 
årra liâ täujja šuur. Škooul tuäivat uʹvdded päärnaid nâânn sääʹmǩiõl tääid, 
aktiivlaž sääʹmǩiõl âânnmõõžž, raʹvves sääʹmidentiteeʹtt da määŋgpeällsaž 
kulttuurlaž silttummuž. Läʹddlaž škooulriâšldõõǥǥ raamin tuåimmjeei 
sääʹm-mättʼtõõzzâst täk vuârddmõõžž nårrje täujja čuuʹt jiânnai oʹdinakai 
uʹčteeʹli aʹrddjid.  Škoouʹlʼjum sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij jõnn vääʹnn, da 
ǩiõllvaajtõshistoria seuʹrrjõssân sääʹmǩiõll ij leäkku voops pukid uʹčteeʹlid 
vuõssmõsân mättjum ǩiõll. Uʹčteeʹl säʹtte  kuullâd kritiikk sääʹmǩiõl 
tääidstes, sij mainstam sääʹmǩiõl suõmâst, kulttuurtuâǥǥõõzzstes da jeeʹres 
tuejjeeʹjin. Juõʹǩǩ puäʹres haaʹlad luâđlânji tõn, mii lij pueʹrmõs suu päärnže 
ǩiõl da kulttuur määiʹnest še. Ânnʼjõž, lääʹđes ǩiõllvueʹjjest da sääʹmǩiõli 
eman miâlǥžed ravsmeʹmmen škooulǩiõllân, õõlǥtet õutstõõzzâst kuuitâǥ 
õinn ǩiõrddâmvuõđ da fiʹttjemvuõđ. Kritiiʹǩǩe lij aainâs täujja mäinn, leša 
tõn õõlǥči piijjâd rajjsi årra oʹdinakai sääʹmǩiõllsaž tuâjjlai sââʹjest.

”Teâđast mon tuäivam pâi čââʹđ njoikkjen, štõ son kuäʹss-
ne äälǥči mainsted muʹnne pâi säämas.
Henna Aikio

Päärna sääʹmǩiõl ouddnummuž diõtt lij vääžnai, štõ päärnast lij juõʹǩǩ 
ââʹǩǩpooddâst suu miõl ǩieʹzzi ääʹšš da suu sosiaalʼlaž jouʹǩǩe õhttneei 
roolmaall. Škooulneeʹǩǩ, jeärben nuʹbblåkka-âkksa čõõʹlmin sätt 
hieʹlǩeld vaikkted nuʹtt, štõ sääʹmǩiõll kooll siõʹmeid, vuõrâsoummid da 
vuäʹmmoummid, leša ij suʹnne. Nuõr ij leäkku pâi hiâlpp vuäǯǯad mieʹldd 
õhttsallaš šõddmõõžžid, ij-ǥa son takainalla ni haaʹle vaʹlljeed taaurõõžžees 
leʹbe tuejjummšees ǩiõl vuâđald. Nuõrikulttuur raajjmõš õllsest lij samai 
väʹǯǯel. Nuõri õõlǥči jiõčč raajjâd jiijjâz kulttuurâz, leša ǥu lij kõõččmõš 
uʹcc jooukâst, aktiivlaž raajji lie täujja aaibâs čuuʹt occanj.
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Jõs päärna juõʹǩǩpeivvsaž ǩiõlʼlaž veeʹrdest uʹcc vueʹss lij säämas, 
lij takainallšem, štõ veâl škooulâkksiʹžžen-i sääʹmǩiõlâst lij jiânnai 
kooddvaajtõõzz lääʹddǩiõʹlle, leʹbe päärnaž õhttad mainstummšeʹstes 
jiânnai lääʹddǩiõl da sääʹmǩiõl. Päärna sääʹmǩiõlâst säʹtte leeʹd reäiʹj da 
väʹǯǯelvuõđ, ouddmiârkkân duaal leʹbe kuõiʹtilååǥǥ ââʹnnmest, mõõnnâm 
äiʹǧǧååʹbleǩ raajjmest leʹbe tiõttum sueʹrji sannõõzzin. Lääʹddǩiõll vuäitt 
vaikkted ravvsen sääʹmǩiõl ǩiõllmattu še. Väʹǯǯelvuõđ sääʹmǩiõlâst vuäiʹtte 
põõššâd päärna mieʹldd sitkksânji eeʹjjest nobba da rââššeed suu motivaatio 
sääʹmǩiõl âânnmõʹšše. Päärnai sääʹmǩiõl õõlǥči pâʹstted nââneed ânnʼjõõžž 
jeänab. Ǩiõʹlle õhttneei vaʹǯǯtõõzzid da vaaʹnid õõlǥči vuäǯǯad tuärjjõõzz 
nuʹtt škooulâst ǥu tõn åålǥpeäʹlnn. Jõnn äuʹǩǩen täʹst leʹčči ääʹšš kuõskki 
tuʹtǩǩeemteâtt da pueʹrmõs naaʹli ooccmõš maaiʹlmveiddsânji. Tõi vuâđald 
leʹčči šiõǥǥ raajjâd eiʹdde sääʹmǩiõllsaž päärnai taarbid kääzzkõõʹsti 
materiaalid da mõõntõõllmid.

Škooulâkksaž päärnast, ǩeäʹst sääʹmǩiõl täidd lij raʹvves da kååʹtt vuäǯǯ 
tuärjjõõzz ǩiõl mainstummša jiânnai škooul åålǥpeäʹlnn še, vuäitt äʹlǧǧed 
ââʹǩǩiiʹjji mieʹtt vueʹrdded jäänab: aktiivlaž sääʹmǩiõl vaʹlljummuž, 
sääʹmǩiõlâst põõššmõõžž, ǩiõllvõõʹji ǩeäppnummuž da määŋgpeällsab 
sannõõzz. Täävtõõzzid päärna ǩiõlltääid peäʹlest ij kannât piijjâd čuuʹt vuâlas. 
Päärna kannat tobdstâʹtted suu mainstem sääʹmǩiõl jeeʹres suõmid. Päärnže 
kannat taʹrjjeed aktiivlânji suu ravsmemtässʼses suåvlaž sääʹmǩiõllsaž 
ǩeerjlažvuõđ da jeeʹres materiaal. Sääʹmǩiõllsaž päärnže lij šiõǥǥ kuullâd 
da lookkâd ǩeerjlažvuõđ še jeeʹres ǩiõlin ko säämas: määŋgǩiõllsaž päärna 
ǩiõlʼlaž ouddnummuž tuärjjad takainalla puk reeʹǧǧes da määŋgpeällsaž 
aunstõs. Õhtt ärvvsaž täävtõs lij tõt še, što päärnaž mättai fiʹttjed jeeʹres 
sääʹmǩiõlid da siõhttlââtt tõid positiivlânji.

Škooulmaaiʹlmest päärnai kõskksaž jeäʹrdõõzz sääʹmǩiõl tääidast 
da ââʹnnmest vuäiʹtte šõddeed määŋgnallšem tobddjid da reaktioid. 
Päärnaž vuäitt ǩiõččlâʹstted losseen vueʹjj, koʹst suu ǩiõlltäidd lij heäjab 
ǥu nuuʹbbi, leša seämmanalla še vueʹjj, koʹst nuuʹbb päärna pâʹrǧǧe 
pâi vaajted jäänbõsǩiõʹlle. Ni õõut päärna ij õõlǥči jouddâd tobddâd 
sääʹmǩiõllmainsteeʹjen vueʹllvuõtt-tobddi. Ij leäkku ni päärnže vuõiʹǧǧest, 
štõ son jåudd tuåimmjed jeeʹres päärnai uʹčteeʹlen leʹbe ǩiõllpååʹlsen, leʹbe 
štõ sääʹmǩiõllsaž tuåimmjummuž riâššât pâi uuʹccben sääʹmǩiõl mainsteeʹji 
määinain. Lij vuõrâsoummi – škooul, puärrsi, puki säʹmmlai – väʹǯǯel da 
vääžnai tuâjj raajjâd päärnaid ǩiõllpirrõõzz, koʹst juõʹǩǩ päärnaž vuäǯǯ 
mättʼtõõzz da sosiaalʼlaž vuârrvaikktõõzz jiijjâs ǩiõlltaiddu šiõttâl tääʹzzest 
da peäss šõddâd puârast sääʹmǩiõl mainsteeʹjen.

Anni-Siviä cieʹlǩi, 
štõ iʹlla jieʹtt eʹčč, kâʹl 

son mättad tõid jeeʹres 
päärnaid sääʹmǩiõl.

Asko Länsman
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Sääʹmǩiõllsaž päärnaž 
vuõrasm
Rävsmemâkksiʹžžen päärnaž älgg šõddâd päʹrnnvuõđâst vuõrâsvuõʹtte. Tät 
miârkkšââvv täujja uvddum äärvi kõõččâmvuâlla piijjmõõžž, mäʹtǩǩ-kõõsk 
välddmõõžž jiijjâs puärrsid da jiijjâs čuõkku ooccmõõžž. Nuõr persoonâst 
reepčeeʹn vuäitt kuâsttjed nuʹtt, štõ son haaʹlad ouddâl pukid leeʹd nuʹtt 
mâʹte jeärraz da suddõõttâd jouʹǩǩe – leʹbe jeärsmõõvvâd tõʹst. Vaarvuâlaž, 
uuʹccbõsjoukksââʹjest leʹddi ǩiõl mainsteeiõutstõõzzâst rävsmemââʹǩǩ lij 
takainalla äiʹǧǧ, kuäʹss nuõr identifiâsttmõš da miõlǩeässmõš ǩiõl årra še 
vuäitt mottjed. Sätt kuâsttjed nuʹtt, štõ son olggan jiijjâs ǩiõllõutstõõzzstes. 
Nuõrr vuäitt äʹlǧǧed vaʹstteed jäänbõsǩiõlin, ǩeâlddõõttâd mainsteʹmmen 
jiijjâs ǩiõl leʹbe siõhttlõõttâd tõõzz negatiivlânji. Lij samai takainallšem, 
štõ tiõttum ââʹǩǩiiʹjjin, ouddmiârkkân 13-16-âkksiʹžžen, sääʹmǩiõllsaž 
nuõr sääʹmǩiõl âânnmõš occan da fiʹttjõs tõn årra vaikkat leeʹd huõltem 
leʹbe ǩeâhssai.

”Koon-ne nalla lie diǥo jõnn tuäiv, leša tâʹl ij haaʹleʹči 
piijjâd päärnaid, tõid jiijjâs ij-ǥa tõi jeärrsi päärnaid 
nåkam teäddõõzzid, štõ tõt lij ååʹn veʹt tij aʹrddjin, mäʹhtt 
täʹst ǩeävv. 
Henna Aikio

Vuõrâsoummi ǩiõllvaʹlljummuž meäʹrrad täujja teâđlaž leʹbe teâđteʹmes 
ideolooglaž haall mainsted sääʹmǩiõl pâi ǥu lij vueiʹtlvaž, ǥu tieʹttep, 
mõõn vääžnai tõt lij. Hääʹrves rävsmemâkksaž tuåimmai tän vuâđald. 
Rävsmemâkksaž maainast sääʹmǩiõl, ǥu tõt lij miõllsaž tõn määiʹnest, 
mii lij suʹnne miõllǩiddlaž, ǩeäivuiʹm son haaʹlad leeʹd da mâiʹd son 
haaʹlad tuejjeed. Maaiʹlm mettkääʹvest nuõrr oummust lie jiânnai jäänab 
vaajtõsmääin lääʹdd- leʹbe eŋgglõsǩiõlin ko sääʹmǩiõlin leäi kõõččmõš veʹt 
ääʹjtõõzzin, kulttuurouddsin leʹbe aaʹššin, koid identifiâʹsttõõvvâd.

Tõʹst i -lij jõnn 
vaʹsttõs, štõ mij tiuddâkksa 
raajjâp positiivlaž ǩiõll- da 

kulttuuršâddvuâlas, štõ 
päärna tâʹl haaʹlee ââʹnned 

ǩiõl pueʹtti ääiʹjest.
Henna Aikio
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Sääʹmǩiõli vueʹǩǩ jeäll jåʹttlõs muttsest. Muttsa õhttne rämm 
da peʹccel, seämma ääiʹj tuäivv da tuäivteʹmvuõđ counni peäʹl. 
Måtmest vââjj tåbddjed, štõ ǩiõl jieʹllemviõkkvuõđ tuõʹllʼjummuš 
da nâânummuš lij pâi tuärrmõõžž da skääđđtuâsttmõõžž. Sääʹmǩiõl 
päärnžasas siʹrddi puäʹres ij vueiʹt tieʹtted, mii puåđõs suu 
põrggmõõžžin puätt leeʹd: juäʹtǩǩe-a päärna sääʹmǩiõl ooudårra da 
mäʹhtt ǩiõlid ǩeävv. 20 leʹbe 50 eeʹjj ǩeäčča ij vueiʹn. Tän peeiʹv 20 
leʹbe 50 eeʹjj tuâǥǥaž sääʹmǩiõl vuâkka sueiʹmkrââʹsteeʹn lij kuuitâǥ 
čiõlǥâs, štõ määŋg ääʹšš liâ mottjam pueʹrab årra, mäŋggan jeeʹres 
tääʹzzest. Säʹmmla liâ suddâʹttemtuåimin da jõnn måʹlljõõzzin 
huõlǩâni seeiltam jiijjâz ǩiõleez, serddam tõid sokkpuõlvvõõǥǥâst 
nobba da määŋgin paaiʹǩin alttääm ǩiõl serddmõõžž oʹđđest 
looʹjji iiʹjji puätkkõõzz mâŋŋa. Ǩiõllvaajtõõzz ǩiõjid koʹrjjõõlât 
veâl kuuʹǩǩ, leša seämma ääiʹj räʹjje juõʹǩǩ peeiʹv jiânnai ođđ. 
Juõʹǩǩ päärnže sarnnum da päärna särnnam sääʹmǩiõllsaž sääʹnn 
raajj sääʹmǩiõʹlid pueʹrab pueʹttiääiʹj. Juõʹǩǩ sääʹnn lij räämm da 
kuärggadvuõđ äʹšš■

Nuuʹbb beäʹlnn måttmi sääʹmǩiõllsai fiʹttjõs sääʹmǩiõl årra mottai 
rävsmemââʹjjest nuʹbiooʹri jäänab positiivliʹžžen da teâđsteeʹjen. Nuõr 
identiteeʹtt sääʹmǩiõl mainsteeʹjen vuäitt ravsmed mõõn täättas ââʹjjest 
jieʹllemšõddmõõžži, jiijjâs šõddmõõžž da pirrõõzz maalli mieʹldd. Nuõrr 
vuäitt äʹlǧǧed smiõttâd jiijjâs ǩiõl miârktõõzz kõskkvuõđâst jälstemsâjja, 
mättʼtõõttmõʹšše da tuâjj-jieʹllma, da haal kuullâd jiijjâs õutstõʹsse ǩiõl 
pääiʹǩ še vuäitt šorrned.

”Tuäivam pâi, štõ sääʹmǩiõll äävad muännai päärnaid 
säʹmmlaž õhttsažkååʹdd pukin neelljân jânnmest. Štõ ij 
leäkku pâi Uʹccjokk, Nuorgam, peʹce mij kuullâp šoorab 
õhttsažkådda, da ǩiõll lij mâʹte čooud tõõzz. 
Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Še rävsmemââʹjjest sääʹmǩiõlâst olggnam nuõr fiʹttjõõzz da ǩiõllvaʹlljummuž 
säʹtte juʹn mueʹdd eeʹjj ǩeeʹjjest, vuâđđškooul puuttâm mâŋŋa leʹbe nuʹtt 
20-âkksiʹžžen mottjed samai nuʹbiooʹri. Nuõrr vââjj äʹlǧǧed jiijjâsmääinlânji 
raajjâd sââʹj sääʹmǩiõʹlle jieʹllmeʹstes, ǥu lij älggam fiʹttjed sääʹmǩiõl 
miârktõõzz jiõccses da možât ââʹnned huõl ǩiõlltääid huânnʼnummšest. 
Näkam ouddmiârk liâ sääʹmõutstõõzzâst jiânnai. Bieʹǩǩe rävsmeei nuõrid 
šât ǩeävv nuʹtt, štõ sääʹmǩiõʹlle ij šõõdd miõllsaž rool jiijjâs jieʹllmest, 
määttain, tuâjast da piârjieʹllmest. Tän jiâ puärraz ij-ǥa õutstõs vueiʹt obbnes 
cõggâd. Âlgg pâi tueʹjjeed puk vueiʹtlvaž tõn ouʹdde, što samai määŋg 
rävsmeei sääʹmǩiõl mainsteei haaʹlee vaʹlljeed sääʹmǩiõl jiijjâz jieʹllma.

”Da lij tõt-han ǩiõll reeʹǧǧesvuõtt. Jeäʹrben tääiʹben raaj 
ââlda. Mõõn jiânnai leʹčče tuâjjpääiʹǩ še tõõzz, kååʹtt 
silttad sääʹmǩiõl.
Asko Länsman
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