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Saamelaismusiikin opettaja: Meidän täytyy
katsoa laajemmin musiikkimaailmaan ja
etsiä uusia työskentelytapoja
Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke Utsjoella ja Sibelius-Akatemia ovat
suunnitelleet yhteistyötä tulevalle lukuvuodelle. Saamelaismusiikkihankkeen
opettaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman kertoo, että yhteistyö toteutetaan muun
muassa etäopetuksena ja työpajojen avulla.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Utsjoella järjestettävä saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke ja Sibelius-Akatemia ovat
suunnitelleet yhteistyötä tulevalle lukuvuodelle. Yhteistyöllä halutaan lähestyä musiikin
opetusta niin, että kulttuuriset erityispiirteet nähdään mahdollisuuksina oppia eikä esteinä,
joita opiskeljoiden ja opettajien täytyy ylittää.

Saamelaismusiikkikoulutuksen opettaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman kertoo, että hänen
mielestään kannattaa katsoa laajemmin maailmalle ja hakea sieltä työskentelytapoja ja taitoa.
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– Olen nyt alkanut suunnitella opetusta tulevalle lukuvuodelle ja minulla on sellainen visio,
että me emme voi jäädä tänne Utsjoelle miettimään, millaista musiikki on ja mitä siitä pitäisi
opettaa, vaan sen sijaan katsomme kauemmas tuonne maailmalle ja haemme sieltä sellaisia
elementtejä, työskentelytapoja ja taitoja, mitä me voimme oppia ja ottaa tänne. Uskon siitä
olevan hyötyä myös saamelaismusiikissa, joka tietenkin on meidän opetuksemme pohja.

Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke on Inarissa toimivan Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen vuoden mittainen koulutus, joka järjestetään Utsjoella tänä vuonna toisen
kerran. Kaksivuotista projektia rahoittaa ELY-keskus yhdessä Utsjoen, Inarin ja Enontekiön
kuntien kanssa.

Yhteistyö ArtsEqual -projektin tutkijan kanssa

Saamelaismusiikin koulutuksen ja Sibelius-Akatemian välinen yhteistyö on tulosta ArtsEqual-
tutkimusprojektista (www.artsequal.fi), jossa tutkitaan, miten taide voi kohdata 2020-luvun
sosiaalisia haasteita.

Saamelaismusiikin koulutuksen perustajat Anna Näkkäläjärvi-Länsman ja Annukka
Hirvasvuopio-Laiti ovat tehneet yhteistyötä ArtsEqual -projektin tutkijan Alexis Kallion kanssa
joulukuusta 2015 saakka. Kallio tutkii, millaisia haasteita saamelaisartisteilla ja opiskelijoilla
on yrittäessään päästä mukaan Suomen taiteen perusopetukseen. Kallion tutkimus pyrkii
myös löytämään uusia, demokraattisempia lähestymistapoja taiteen opetukseen ja
oppimiseen.

Se tarkoittaa, että sen sijaan että etsitään Suomen taiteen perusopetusjärjestelmästä paikkaa
saamelaistaiteelle, yritetäänkin keksiä uudenlaisia ratkaisuja ja yhteistyötapoja taiteen
opetukseen, kuten nyt suunniteltu yhteistyö saamelaismusiikin koulutuksen ja Sibelius-
Akatemian kesken.

Tavallista opetusta ja etäopetusta

Instituutioiden yhteistyön myötä opiskelijat ja opettajat pääsevät jakamaan erilaisia
näkökulmia ja taitoja. Anna Näkkäläjärvi-Länsman toivoo, että kummankin koulun opiskelijat
saavat uudenlaista ymmärrystä siitä, mitä tarkoittaa olla artisti tai taiteen opettaja
maailmassa, joka näkee erilaisuuden voimavarana eikä haasteena.
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Sámemusihkkaskuvlejumi oahppit Satu Aikio, Anna
Lumisalmi, Hanna-Maaria Kiprianoff, oahpaheaddji
Annukka Hirvasvuopio-Laiti, Laura Pieski, Susanna
Rauno, Tarja A. Länsman, oahpaheaddji Jukkapekka
Hapuoja, Nicholas Francett ja Oula Järvensivu. Kuva:

Arctic Photos

Näkkäläjärvi-Länsman kertoo, että yhteistyötä toteutetaan muun muassa etäopetuksena ja
työpajojen avulla.

– Me saamme Sibelius-Akatemialta luentoja, jotka sopivat meidän opetussuunnitelmaan,
esimerkiksi maailmanmusiikin linjalta.

– Ja sitten me olemme suunnitelleen keväälle sellaista työpajojen vaihtoa, että
maailmanmusiikin opiskelijat pitävät meille työpajoja omalta alaltaan, ja sitten me pidämme
meidän opiskelijoiden kanssa puolestaan saamelaismusiikista heille työpajoja, kertoo
Näkkäläjärvi-Länsman.

"Todella hyvä yhteys"

Anna Näkkäläjärvi-Länsman uskoo, että yhteistyö onnistuu hyvin. Hän on jo tavannut
Sibelius-Akatemian opettajia.

– Tapasin Helsingissä akatemian opettajia, ja he ovat todella innovatiivisia ja haluavat todella
auttaa meitä, kun me olemme vasta perustamassa tätä koulua tänne Utsjoelle. Tuntui, että
meillä oli todella hyvä yhteys jo silloin alussa, ja varmasti myös meidän opiskelijoiden kanssa
sitten tulevaisuudessa.

Näkkäläjärvi-Länsman uskoo, että he voivat oppia muun muassa musiikkikulttuureiden
yhdistämisestä.

– Uskon, että siellä on sellaista vähän erilaista osaamista, mistä me voimme oppia,
esimerkiksi juuri vaikka työpajaopetuksesta ja eri musiikkikulttuureiden liittämisestä uusiin
elementteihin, niin että nämä eri musiikkikulttuurit tulevat tänne saamelaisalueelle ja me
yhdistämme siihen sitten saamelaisen musiikin.

– Heillä on varmaan vähän erilainen näkökulma musiikkiin. On todella hauskaa alkaa sitten
oppia siitä, mitä siitä sitten syntyy, kun me ajattelemme niin eri tavoin varmasti.

"Paras musiikkikoulu"

Anna Näkkäläjärvi-Länsman on itsekin opiskellut Sibelius-Akatemiassa.

– Opiskelin siellä klassisen musiikin puolella. Tietenkin osallistuin myös kansanmusiikin
kursseille, etten pysynyt täysin pelkästään klassisen musiikin puolella.
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Näkkäläjärvi-Länsman uskoo, että hänen omat opintonsa Sibelius-Akatemiassa ovat
vaikuttaneet siihen, että hän halusi yhteistyötä juuri Sibelius-Akatemian kanssa.

– Minä tunnen sen talon ja tiedän, miten hyvät linjat siellä on ja millaisia tuloksia se tuo siihen
yhteisöön. Se on varmaan kaikista suurin ja kaikista paras musiikkikoulu Suomessa, joten
tietenkin minä sitten sieltä lähdin hakemaan yhteistyökumppania, kun sellaisen halusin tähän
mukaan.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman oli keskiviikkona 17.8. Yle Saamen Kesäradio-ohjelmassa
kertomassa saamelaismusiikin koulutuksesta ja yhteistyöstä Sibelius-Akatemian kanssa.

Lisää aiheesta

20.08.2016
Ijahis idja on suurelle yleisölle tuntematon helmi

22.08.2016
Kahdeksan tunnelmapalasta Ijahis idja -festivaalista Inarista

05.07.2016
Saamelainen lauluperinne yhdistyy akustiseen kansanmusiikkiin – Ánnámáret
Ensemblelta uusi levy elokuussa

17.08.2016
Saamelaisartistien uutta musiikkia ensisoitossa saamenradiossa

Tuoreimmat aiheesta: Kulttuuri

Muotisuunnittelija Sonia Rykiel on kuollut

Murteiden väliset erot vaikuttavat hantin kielen elvytykseen

Vuoden nuori muotoilija stailaa kukkasin

Tuntematonta sotilasta kuvataan syyskuussa Pohjois-Karjalassa – elokuvaan

Gabriela Satokangas
Yle

Linnea Rasmus
Yle
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etsitään naisia ja miehiä

Helsingin kaupunginteatteri on naimisissa musikaalien kanssa – myös uuden
pomon kaudella

Lapinlahden entinen mielisairaala herää eloon – kuuntele, millaista siellä on

Suomalaiselokuva kiinnostaa maailman suurimmiksi paisuvilla markkinoilla –
paikallisten avulla vältetään sensuurin karikot

Hannu Sopanen on kuollut

Salainen puutarha, retki maan alle ja jättikaloja muovipusseista – 9 vinkkiä
Taiteiden yöhön

Huippuvalokuvaaja Alec Sothin Amerikka on yksinäinen ja hämillään

Uutisten viikon luetuimmat

Rio de Janeiro 2016  4.8.

Rion olympialaiset: Päivän suomalaiset, television
ohjelmatiedot ja koko ohjelma

1

Rio de Janeiro 2016  20.8.

Bolt hämmentyi totaalisesti Paavo Nurmi -
kysymyksestä: "Häh? Yhdeksän kultamitalia
missä?" – katso video

2

Video

Kotimaa  19.8.

Lastenpsykiatri Sinkkonen Sannin
musiikkivideosta: "Teinimeininki 8-vuotiaana, ihan
älytöntä"

3

12:25

Blogi  22.8.

Sanna Ukkola: Äiti, älä pane lastasi nettiin!4

Ulkomaat  23.8.
5
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Ruotsalaisprofessori ihmettelee Suomen uutta
opetussuunnitelmaa: "Miten he ajattelevat?"

Ilmiöt  21.8.

Pariskunta myi kaiken ja lähti asuntoautolla
etelään työn perässä – "Koti on korvien välissä"

6

Rio de Janeiro 2016  18.8.

"Laiska" Bolt hämmentyi kilpakumppaninsa
tempusta: "Mitä ihmettä teet, tämähän on vasta
semifinaali"

7

Video

Rio de Janeiro 2016  21.8.

Tulinen video: Vihaiset mongolivalmentajat
strippasivat painituomareille

8

Video

Kotimaa  22.8.

17 000 jäsenen Kissat-ryhmä pantiin jäähylle
Facebookissa jatkuvan riitelyn vuoksi – ylläpitäjiä
uhkailtu

9

Kotimaa  18.8.

Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa
loukkaantunut kuoli

10

Rio de Janeiro 2016  19.8.

Rio hetki hetkeltä: Söderberg otti pistesijan, Bolt
täydensi uskomattoman tripla-triplansa!

11

Rio de Janeiro 2016  21.8.

Kummola jyrähtää Suomen
menestymättömyydestä: "Onko järkevää roiskia
resursseja sinne tänne?"

12
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Terveys  23.8.

Salakavala silmäsairaus huijaa jopa lääkäreitä:
”Puolet potilaista käyttää lääkkeitä ilman sairautta”

13

Ulkomaat  23.8.

Video: Pyöräilijä hyppäsi vuorenhuipulta toiselle –
senttimetreistä kiinni

14

00:45

Talous  24.8.

Vaalirahakohussa ryvettyneellä Nuorisosäätiöllä ja
sen johdolla vaiettuja kiinteistöbisneksiä

15

Kotimaa  24.8.

Tilanne Forssassa kärjistynyt – poliisi tiukentaa
otettaan

16

Rio de Janeiro 2016  20.8.

Ruuskanen jäi ulos mitaleilta, Röhler täräytti yli 90
metrin heitolla voiton – näin eteni Rion
olympialaisten 15. kisapäivä

17

Kotimaa  20.8.

Koulukoti jätti Marttiin pysyvät jäljet: "Olimme
numeroita. Se oli Auschwitz-meininkiä"

18

Yleisurheilu  19.8.

200 metrillä vain yksi kuningas: Bolt ylivoimaiseen
olympiavoittoon

19

Video

Kotimaa  24.8.

Raskaasti aseistautuneet mies ja nainen yrittivät junalla Turusta
Helsinkiin

20
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