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Alli Paasikiven säätiölle
Raportti apurahasta
Alli Paasikiven säätiö myönsi vuonna 2018 Kolttakulttuurisäätiölle 4000 euron apurahan
Kolttakulttuuriviikko-tapahtumien järjestämiseen. Kolttakulttuuriviikon tapahtumien tavoitteena oli
lisätä kolttasaamelaisten yhteisöllisyyttä ja tukea kolttakansan sosiaalista kanssakäymistä.
Tavoitteena oli saada eri-ikäiset ja eri kylien kolttasaamelaiset kokoontumaan
yhteen ja tekemään asioita yhdessä, ja näin lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja samalla tukea
koltansaamen kielen ja kulttuurin siirtymistä nuoremmille sukupolville. Samalla Kolttakulttuuriviikon
ajateltiin olevan sarja tapahtumia, joissa myös yhteisön ulkopuoliset pääsevät tutustumaan
kolttasaamelaiseen kulttuuriin.
Kolttakulttuuriviikon tapahtumat toteutettiin kesä-syyskuun aikana 2018. Kolttakulttuuriviikon
aikana järjestettiin 8 erilaista tapahtumaa, joista kaksi tapahtumaa Nellimissä ja loput Sevettijärvellä.
Tapahtumat olivat maksuttomia ja kaikille avoimia.
Kolttakulttuuriviikon aloitti Sevettijärvellä järjestetty perinneruokakurssi, jossa opeteltiin
valmistamaan Petsamon alueen kolttasaamelaisten perinteistä lohipiirakkaa. Perinneruokakurssille
osallistui 15 eri-ikäistä henkilöä eri puolilta koltta-aluetta sekä myös Etelä-Suomesta. Tapahtumaa
kävi katsomassa myös muutama turisti. Tapahtumassa olivat mukana myös koltansaamen
opiskelijat Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Perinneruokakurssilla myös muisteltiin
leipomiseen liittyvää sanastoa, jota vanhemmat kurssilaiset opettivat nuoremmille.
Nuottausiltaan liittyi kolttasaamelaisen perinnenuottauksen lisäksi vapaamuotoista seurustelua ja
kahvistelua. Tapahtumaan osallistui myös lapsiperheitä, ja hyvin luontevasti vanhemman polven
mieshenkilö opetti lapsille, kuinka nuotasta saatu kala perataan – lapset saivat myös itse kokeilla
sitä miehen opastamana. Yhdessä nuotatut kalat myös keitettiin ja syötiin yhdessä, samalla syntyi
luontevaa kanssakäymistä ja kielen siirtymistä yli sukupolvien.
Juhannusviikolla järjestettiin Nellimissä Darjan mökillä, perinteisessä kolttasaamelaisessa
pihapiirissä yrtti- ja pettupäivä, jonka aikana opittiin kolttasaamelaisten perinteisistä luonnonyrttien
ja kasvien sekä petun käytöstä ja myös näiden keräämisestä ja säilömisestä kahden
kolttasaamelaisen perinteen taitajan opastuksella. Tapahtumassa pääsi myös maistamaan mm.
kandeerattuja väinönputken varsia sekä väinönputkimehua. Yrtti- ja pettupäivä kokosi yhteen
kolttasaamelaisia Nellimistä, Ivalosta, Inarista ja Sevettijärveltä. Tapahtumassa oli paikan päällä
lähes 30 osallistujaa, lisäksi opetustuokiot striimattiin, ja striimauksen myötä osallistujamäärä kasvoi
liki viiteenkymmeneen. Striimauksen pääsee katsomaan Kolttakulttuurisäätiön Youtube-kanavalta
osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UC7-eP9xVREtAEytUUXrUNPg

________________________________________________________________________________
Nuõrttsää´mkultturfondd
Sevettijärventie 9080
www.kolttasaamelaiset.fi
Kolttakulttuurisäätiö
99980 Sevettijärvi
Skolt Sámi Cultural Foundation
Finland

Heinäkuussa Inariviikot avattiin Sevettijärvellä, ja samalla järjestettiin Kolttakulttuuriviikon leuddkonsertti, käsityönäytöksiä sekä kylän yhteiseen käyttöön tarkoitetun kodan avajaiset.
Sevettijärven kesänäyttelyssä pidettiin kaksipäiväinen kolttakino, jossa esitettiin kolme lyhytfilmiä.
Näihin tapahtumiin osallistui noin 70 henkilöä.
Kolttakulttuuriviikko huipentui syyskuussa Nellimissä järjestettyyn kolttakulttuurin
seminaariviikonloppuun. Viikonloppu kokosi yhteen noin viisikymmentä kolttasaamelaista ympäri
koltta-aluetta sekä myös muuta yleisöä. Seminaariohjelmassa oli huomioitu niin kielenelvytys kuin
yhteisöllisyys. Kolttakulttuuriviikonloppu sisälsi mm. perehdytystä sukututkimukseen ja
kolttasaamelaisten sukujen aineistojen löytämiseen, puheenvuoron oman kielen löytämisen
merkityksestä ja kokemuksista, kolttasaamelaisista viime aikoina tehtyjen väitöskirjojen tuloksien
esittelyä, uusimpien leu’dd-tutkimusten esittelyä, pienimuotoisen käsityönäyttelyn sekä yhdessä
musisointia, tanssia ja päätöksenä kolttasaamelaista musiikkia tekevän Suõmmkar-yhtyeen
konsertti.
Kolttakulttuuriviikon tapahtumat olivat kaikille avoimet ja maksuttomat. Tapahtumista tiedotettiin
mm. Kolttakulttuurisäätiön www- ja facebook-sivustoilla. Lisäksi Kolttakulttuuriviikon tapahtumista
painettiin lehtisiä, joita jaettiin koltta-alueen postilaatikoihin sekä lisäksi matkailuneuvontapisteessä
Sevettijärvellä. Heinäkuun tapahtumasta oli myös ilmoitus Inariviikkojen laajalevikkisessä
ohjelmalehtisessä.
Kolttakulttuurisäätiö kiittää sydämellisesti myöntämästänne apurahasta.
Ilman Alli Paasikiven säätiön tukea hanke ei olisi onnistunut.

Ystävällisin terveisin
Mari Korpimäki
Asiamies
Kolttakulttuurisäätiö
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