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   LOPPURAPORTTI 

 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

 

Sámi Duodji ry 

 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

 

Jutaava Duodjibussi, hankenumero 115430 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta  

 

Saamenkäsityöyhdistys Sámi Duodji ry käynnisti Jutaava Duodjibussi-hankkeen, jotta 

saamenkäsitöiden saatavuus lisääntyisi ja saamenkäsityötaitoja vahvistettaisiin taitojen 

siirtymisellä uusille osaajille ja tuleville sukupolville. Tällä hetkellä saamenkäsitöiden 

kysyntä on saatavuutta suurempi: useat tarvitsevat itsellensä, perheellensä tai suvullensa 

saamenkäsityötuotteita.  

 

Sámi Duodji ry:n keskeisenä tehtävänä on saamenkäsityön, duodjin, neuvonta ja koulutus 

sekä saamenkäsityön näyttelytoiminta. Yhdistys on järjestänyt perustamisestaan asti 

saamenkäsityön kursseja, joiden tarkoituksena on vahvistaa duodji-osaamista ja 

saamenkäsityöperinteiden säilymistä ja siirtämistä. Yhdistyksen tarjoama saamenkäsityön 

ohjauksen määrä on tarpeeseen nähden riittämätön.  

 

Hankkeen haku- ja toteutusaikana Sámi Duodji yhdistyksellä ei ollut käytössä varsinaisia 

toimitiloja, joissa voisi järjestää vakinaista saamenkäsityön kurssitoimintaa. Yhdistyksen 

käsityövälineistö on käyttämättömänä toimitilojen puutteen takia yhdistyksen 

varastointitiloissa Inarissa. Hankkeen avulla pyrittiin järjestämään saamenkäsityönkursseja 

uusissa kurssitiloissa ja kylissä itäisellä saamelaisalueella toimitilojen puuttuessa. 

 

Hankkeen toteutustapana kokeiltiin uutta toimintamallia: saamenkäsityökursseja tarjottiin 

kyliin, joihin kuljetettiin hankkeelle vuokratulla pakettiautolla kursseilla tarvittavat 

käsityövälineet ja -koneet, materiaalit ja kurssin ohjaaja. Kurssien ohjaajat majoittuivat 

kylissä kurssien lähiopetuspäivien aikana tarpeen mukaan. 

 

Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti paluumuuttaneet saamelaisnuoret, jotka 

tarvitsevat suurta tukea saamelaisidentiteettiensä vahvistamiseen ja kulttuuritietouden 

kartuttamiseen. Hankkeen tarkoituksena oli myös tarjota nuorille enemmän tekemistä 

kyliin, jolla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja lisätä nuorten kulttuuritietoutta. 
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Jutaava Duodjibussi-hankkeessa järjestettiin yhteensä 12 saamenkäsityön kurssia ja 4 

lyhytkestoista työpajaa 9 eri kylässä hankkeen toiminta-alueella itäisellä 

saamelaisalueella. Vuoden 2020 aikana hankkeessa järjestettiin viisi saamenkäsityön 

kurssia ja kaksi työpajaa neljässä eri kylässä. Vuonna 2021 järjestettiin seitsemän 

saamenkäsityönkurssia ja kaksi työpajaa viidessä eri kylässä.  

 

Hankkeessa järjestettyjen saamenkäsityökurssien ja työpajojen ohjaajina toimivat Jutaava 

Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä, Sámi Duodji ry:n työntekijät ja paikalliset 

saamenkäsityöntekijät, jotka toimivat kurssien ohjaajina ostopalveluna.  

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen toiminta-aika oli alun perin 1.1.2020-31.1.2021. Hanke 

haettiin keskeytykselle 10.4.20-11.8.20 väliseksi ajaksi koronaviruspandemian ja 

poikkeusolojen takia. Poikkeusolojen aikana hankkeessa ei voitu järjestää mitään 

hankesuunnitelman mukaista toimintaa. 

 

Hankkeen toiminta-aikaa jatkettiin 11.8.20-31.5.21 välisen ajan. Jutaava Duodjibussi-

hankkeen lopullinen toiminta-aika oli 1.1.2020-20.4.2020 ja 11.8.2020-31.5.2021. 

 

Hankkeen kursseille ja työpajoihin osallistui yhteensä 97 osallistujaa. Kurssien 

osallistujamäärät rajattiin kurssien ohjaajien toivomuksien mukaan ja saatavilla olevien 

käsityövälineiden mukaan. Osaan hankkeen kurssien osallistujamäärin vaikuttivat Lapin 

sairaanhoitopiirin antamat korona- ja kokoontumisrajoitukset koronaviruspandemian 

aikana. 

 

Hankkeen toiminta suunniteltiin ja toteutettiin hankkeessa kerättyjen kurssitoivomusten 

pohjalta. Kurssitoivomuksia kerättiin Sámi Duodji ry:n jäsenistöltä, Sámi Duodji ry:n 

sosiaalisen median kanavien ja kotisivujen kautta sekä järjestettyjen kurssien 

palautekyselylomakkeiden kautta. Eniten kurssitoivomuksia kertyi perinteisten 

saamenkäsityön kursseista sekä sellaisista kursseista, joissa tarvitaan erikoisempia 

koneita ja laitteita kuten nahkavyön ompelukurssia ja kovien materiaalien kursseja. Eniten 

kurssitoiveita kertyi Inarin alueelta. 

 

Hanke herätti kiinnostusta myös läntisellä saamelaisalueella ja saamelaisalueen 

ulkopuolen saamelaisväestössä. Saamenkäsityön kursseja toivottiin järjestettävän 

Enontekiön alueella sekä Etelä-Suomen kaupungeissa. Kurssitoiveita hankkeen toiminta-

alueen ulkopuolelta esitettiin hanketyöntekijälle sekä Sámi Duodji ry:n muille työntekijöille. 

 

 

 

4. Raportti 
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4.1. Hankkeen tavoitteet 

 

• ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen 

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 

2014 – 2020 -kehittämisstrategia 

 

Jutaava Duodjibussi-hanke saavutti Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman 
2014–2020 tavoitteista seuraavat: 
 
• osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyivät. 

 
Hankkeen järjestämillä kursseilla ja työpajoilla lisättiin saamenkäsityötaitojen osaamista ja 
saamenkäsitöiden perinnetiedon siirtymistä uusille osaajille. Kursseille osallistujat ja 
osallistujien lähipiiri saivat tietoa saamenkäsityöperinteestä sekä kursseilla valmistettavien 
saamenkäsitöiden valmistusprosessista, käsityömateriaaleista ja -välineistä, 
saamenkäsitöiden alueellisista eroista ja käytöstä. 
Kurssit olivat merkittävä sosiaalinen tapahtuma kylissä, eritoten koronavirusepidemian 
aikana, jolloin sosiaalisia kontakteja pakostakin rajattiin.  
 
 
• ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat. 
 
Jutaava Duodjbussi-hankkeen kurssit toteutettiin kylissä, jonne ihmiset olivat kursseja 
toivoneet: kurssien osallistujat eivät tarvinneet matkustaa kylistä muualle kurssien 
osallistumisen takia.  
 
Kursseilla hyödynnettiin paikallisia materiaaleja, kuten poron nahkaa ja taljoja, poron 
koipinahkoja ja luonnon materiaaleja kuten pajua ja saraheiniä. Hankkeen aikana 
materiaaleja jatkojalostettiin joko saamenkäsityön materiaaleiksi tai saamenkäsityön 
pitkäikäisiksi valmiiksi tuotteiksi. Paikallisten raaka-aineiden ja materiaalien 
hyödyntäminen tukee myös paikallisia yrittäjiä kuten porotalouteen kuuluvia henkilöitä. 
 
 
• maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen 
mahdollisuudet paranevat. 
 
Hankkeen aikana tuettiin paikallisia yrityksiä. Osa hankkeen kursseista toteutettiin 
paikallisten yrityksien ja yksityisten henkilöiden tiloissa. Lisäksi kurssien ohjaajat 

majoittuivat paikkallisissa majoitusliikkeissä sekä yksityisten henkilöiden tiloissa. Hanke 
tuki saamenkäsityöläisiä, jotka toimivat hankkeen kursseilla ohjaajina. 
 
Paikalliset asukkaat kykenivät vaikuttamaan alueella toteutuneeseen hankkeen toimintaan, 
toivoessaan hankkeelle saamenkäsityönkursseja. Hankkeen kursseille osallistujat saivat 
kokemusta ja varmuutta saamenkäsityötaitoihinsa: osallistujat voivat tulevaisuudessa 
toimia saamenkäsityön yrittäjinä tai valmistaa käsityötuotteita myyntiin sekä kehittää omaa 
osaamistaan. 
 



4 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

Jutaava Duodjibussi-hanke saavutti Peloton Pohjoisin 2014–2020-kehittämisstrategiasta, 

saamelaiskulttuurista voimaa – saamelainen paikallinen kehittäminen, seuraavat tavoitteet: 

 

• Saamenkieliset palvelut houkuttelemaan kieliperusteisia paluumuuttajia. 
 

Hankkeen kursseilla ja työpajoissa käytettiin suomea sekä jotain saamen kieltä. 
Osallistujia kannustettiin käyttämään saamen kieltä sekä etsimään tietoa saamenkäsitöistä 
saamenkielisistä saamenkäsitöiden kirjallisuudesta. 
 
 
• Saamen käsitöiden, joikukulttuurin ja muun kulttuuriperinnön tallentaminen ja siirtäminen. 

 
Hankkeen aikana siirrettiin saamenkäsityötaitoja ja saamenkäsityön perinnetietoa 
eteenpäin hankkeen toimintaan osallistujille ja osallistujien lähipiirille. 
 
 
• Nuorten saamelaisidentiteetin vahvistaminen.  
 
Hankkeen toimintaan osallistuvat saivat arvokasta tietoa saamenkäsitöistä ja osallistujia 
kannustettiin käyttämään saamen kieltä hankkeen kursseilla ja työpajoissa. Osallistujia 
kannustettiin tutkimaan oman sukunsa saamenkäsitöitä ja sukujensa käsityömalleja. 
 
 
• Perinteisen tiedon osaamisen välittäminen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen 

lisääminen.  
 

Hankkeen kursseilla ja työpajoilla siirrettiin saamenkäsityön perinteistä tietoa ja 
käsityötaitoja toimintaan osallistujille. Osallistujat oppivat saamenkäsitöitä ja osallistujia 
kannustettiin itsenäiseen työskentelyyn, jolla osallistujat kehittävät omaa 
saamenkäsityöosaamistaan Toimintaan osallistuivat monenikäiset henkilöt: vanhemmat 
henkilöt jakoivat saamenkäsityön tietotaitoaan nuoremmille henkilöille.  
 

 

• hankkeen tavoitteet 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen tavoitteena oli järjestää noin seitsemässä eri kylässä 

itäisellä saamelaisalueella saamenkäsityönkurssi tai työpaja. Kurssien ja työpajojen 

osallistujamäärän tavoite kurssia kohden oli 6–8 osallistujaa.  

 

Hankkeen tavoitteena oli saamenkäsitöiden saatavuuden ja saamenkäsityöläisten määrän 

lisääminen, jotta saamenkäsityöperinteen tietotaito siirtyy eteenpäin. Tavoitteena oli myös 

kokeilla uutta toimintamallia jalkautumalla kyliin ja tarjoamalla paikallisille 

saamenkäsityönkursseja ja työpajoja, joita he olivat toivoneet. Hankkeen kursseille 

tavoiteltiin osallistujiksi nuoria saamelaistaustaisia nuoria ja vanhempaa 

saamelaisväestöä. 
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Hankkeen tavoite järjestää seitsemässä kylässä kurssi saavutettiin: hankkeessa 

järjestettiin yhteensä yhdeksässä eri kylässä saamenkäsityönkurssi tai työpaja. Kursseja ja 

työpajoja toteutettiin Ivalossa, Inarissa, Kaamasen Toivoniemessä, Lismassa, 

Karigasniemellä, Vuotsossa, Sevettijärvellä, Utsjoella ja Riutulassa. 

 

Koronaviruspandemian ja kokoontumisrajoitusten takia kaksi kurssia ei saavuttanut 

asetettua osallistujatavoitetta. Näihin vaikuttivat kurssitilojen omat tilakohtaiset 

kokoontumisrajoitukset sekä Lapin aluehallintoviraston asettamat kuuden hengen 

kokoontumisrajoitukset.  

 

Yksi kurssi jouduttiin keskeyttämään osallistujien vähyyden takia. Kurssin ajankohtaa oli 

jouduttu siirtämään uusien koronarajoitusten takia, mikä saattoi vaikuttaa osallistujien 

mahdollisuuteen osallistua kurssille. 

 

Yhden kurssin osallistujamäärää rajoitti kurssivälineiden määrä: kurssilla tarvittavia 

käsityövälineitä oli ainoastaan kolmelle osallistujalle, jonka takia osallistujamäärä rajattiin 

kolmeen osallistujaan.  

 

Hankkeen kursseille saavutettiin osallistujiksi sekä nuorempia että vanhempia henkilöitä. 

Osa osallistujista oli saamenkäsitöiden valmistamisessa aloittelijoita ja osalla oli paljon 

osaamista ja kokemusta saamenkäsitöiden valmistamisesta.  

 

Saamenkäsityötuotteiden myynti edellyttää riittävää saamenkäsityön osaamista: tuotteiden 

tulee olla laadukkaasti valmistettuja, kestäviä, esteettisiä ja kunnioittaa 

saamenkäsityönperinteitä. Hankkeen toimintaan osallistuneet saivat varmuutta ja 

kokemusta käsityötuotteiden valmistamisessa, jotka lisäävät tulevaisuudessa 

käsityöläisten määrää ja myyntiin valmistettujen tuotteiden määrää. 

 

 

4.2. Toteutus 

 

• toimenpiteet 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeessa toteutettiin yhteensä 12 saamenkäsityön kurssia ja 4 

työpajaa yhdeksässä eri kylässä itäisellä saamelaisalueella. Kaikki kurssit toteutettiin 

hankkeen palattua 10.4.20-11.8.20 väliseltä keskeytykseltä. 

 

Vuonna 2021 hankkeen toimintaa rajoittivat Lapin sairaanhoitopiirin alueen uudet 

kiristyneet koronarajoitukset. Jutaava Duodjibussi-hanke ei järjestänyt lähiopetusta 

22.2.21-14.3.21 välisenä aikana Inarin kunnan suositusten mukaisesti Lapin 

sairaanhoitopiirin siirryttyä koronaviruksen leviämisvaiheeseen erityisperusteisesti.  
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Hankkeen toiminnassa noudatettiin kuuden hengen kokoontumisrajoituksia 6 hengen 

kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Tuolloin hankkeen järjestämään lähiopetukseen 

osallistui enintään kuusi henkilöä samanaikaisesti.  

 

Kursseilla tarvittavat käsityövälineet, koneet ja laitteet sekä materiaalit pakattiin ja purettiin 

kurssipaikoille vastikkeettomasti. Myös vuokratulla pakettiautolla ajo toteutettiin 

vastikkeettomalla työllä. 

 

 

Kenkäheinätyöpaja 29.8.20, Kaamasen Toivoniemi 

Elokuun lopussa 29.8.2020 järjestettiin kenkäheinätyöpaja. Kenkäheinien teko kuuluu 

perinteisesti loppukesään ja syyskesän alkuun. Elokuu oli ainut mahdollinen aika 

kenkäheinien keruuseen ennen kuin saraheinät kuivuvat.  

Kenkäheinätyöpajan ohjaajana toimi Sámi Duodji ry:n työntekijä. Työpaja toteutettiin 

Kaamasen Toivoniemessä Vastusjärven rannalla. Työpaja täytyi toteuttaa siellä, missä 

materiaalia eli kenkäheiniin käytettyä saraheinää kasvaa ja heiniä on helposti saatavilla.  

Työpajassa osallistujat leikkasivat ja pehmittivät kenkäheiniä ulkona ohjaajan opastuksella. 

Työpajassa käytiin läpi kenkäheinien työstämisen työvaiheet sekä missä kenkäheiniä 

kasvaa ja kuinka heiniä käytetään.  

Työpajaan osallistui 6 pajalaista. Osallistujien itsenäiseksi työksi jäi pehmitettyjen 

kenkäheinien kuivattaminen ja varastointi työpajan loputtua. 

 

Villahuivin kudontakurssi 22.8.20-27.9.20, Utsjoki 

Villahuivin kudontakurssi järjestettiin Utsjoella Áilegas-keskuksessa 22.8.20-27.9.20. 

Kurssin ohjaajana toimi Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä. Kurssi toteutettiin 

alkusyksyllä, jotta paikallisilla olisi mahdollisuus osallistua kurssille, ennen syksyn 

porotöiden alkua. 

Villahuivit kudottiin ja kankaat rakennettiin kurssin osallistujien suunnittelemien 

villahuivimallien mukaan. Hanketyöntekijä suunnitteli kaksi villahuiviloimea, joista 

myöhemmin kurssille osallistujat valitsivat mieleisensä. Kurssilla oli käytössä kolmet 

kangaspuut, joihin kurssilaiset loivat kolme erilaista huiviloimea. Kangaspuiden määrää 

rajoitti kurssitilan koko. 

Kurssin osallistujat rakensivat kankaat ryhmätyöskentelynä; tällöin yhdelle kurssilaiselle ei 

tule liiaksi työtä ja villahuivit valmistuvat nopeammalla aikataululla. Työvaiheet jaettiin 

osallistujien kesken tasaisesti. Kankaat rakennettiin lähiopetuksessa. 
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Kurssi sisälsi itsenäistä työskentelyä, muun muassa villahuivien kutominen ja villahuivien 

viimeistely tapahtui itsenäisesti. 

Kurssilla luotiin kolme erilaista villahuiviloimea ja kurssilla valmistui yhteensä 11 villahuivia. 

Kurssin aikana kaikki villahuivit saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi. 

Villahuivit valmistuivat eriaikaan. Kurssin aikana osallistujilla oli mahdollisuus omien 

villahuiviensa lisäksi aloittaa muita käsitöitä, kun osallistujien omat villahuivit oli kudottu. 

Kurssilla aloitettiin muun muassa nahkalaukun valmistus sekä jatkettiin keskeneräisten 

paulojen kutomista. Lisäksi kurssin ohjaaja kävi Utsjoen koulun käsityökerhossa 

auttamassa kerhon villahuivien rakentamisessa. Nämä toimet osoittavat, että alueella on 

monenlaiselle saamenkäsityön ohjaustoiminnalle tarvetta. 

Utsjoen villahuivin kudontakurssilla vieraili YLE:n Egenland-matkailuohjelma. 

Kuvausryhmä kuvasi osallistujien työskentelyä sekä haastatteli kurssin ohjaajaa sekä 

osallistujia. Hanketyöntekijä kertoi saamenkäsitöistä, Sámi Duodji ry:n toiminnasta sekä 

Jutaava Duodjibussi-hankkeesta. Ohjelma esitettiin televisiossa vuonna 2021. 

 

   
  

 

 

Nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssi 16.10.20-25.10.20, Ivalo 

Nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssi toteutettiin Ivalossa 16.10.20-25.10.20. Kurssin 

ajankohdaksi sopi hyvin loppusyksy ennen alueen poroerotusten alkua, jolloin paikallisilla 

Villahuivin kudontakurssi, 

Utsjoki 

Kenkäheinätyöpaja, 

Toivoniemi 
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on tarve nahkavöille. Nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssin ohjaajana toimi 

yhdistyksen työntekijä. Nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssi toteutettiin Ivalossa 

Kalottikeskuksessa. 

Nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssille osallistui yhteensä 8 kurssilaista, kolme 

laavulouteen ompelijaa ja viisi nahkavyön ompelijaa. Kurssin osallistujat suunnittelivat ja 

ompelivat nahkavöitä sekä perinteisiä laavulouteita.  

Kurssilla oli käytössä kolme teollisuusompelukonetta, joiden käyttöä kurssilaiset 

vuorottelivat. Kaksi konetta oli varattu laavulouteiden ompeluun ja yksi nahkavöitä varten.  

Nahkavyön ompelussa on monia pieniä työvaiheita, joihin osallistujat tarvitsevat ohjaajalta 

ohjausta. Hanketyöntekijä toimi nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssilla auttavana 

ohjaajana, jotta kurssille osallistujat ehtivät viimeistellä työnsä. 

 

Villahuivin kudontakurssi 10.10.20-19.12.20, Ivalo 

Hankkeen toinen villahuivin kudontakurssi järjestettiin Ivalossa Kalottikeskuksessa. 

Kurssin ohjaajana toimi Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä. 

Kurssilla oli käytössä neljät kangaspuut. Kurssilaiset suunnittelivat villahuivimallit ja 

rakensivat kankaat pienryhmissä. Villahuivit rakennettiin kurssin aikana lähiopetuksessa, 

mutta kurssilaiset kutoivat villahuivit itsenäisesti. Villahuivien viimeistely tapahtui osittain 

kurssilaisten itsenäisenä työskentelynä.  

Ivalon villahuivin kudontakurssilla vieraili kaksi kuvausryhmää. Inarilainen toimittaja kuvasi 

13.12.20 kurssilaisten villahuivien kudontaprosessin eri työvaiheita ja kurssilla vieraili 

ranskalainen TF1:n kuvausryhmä, joka haastatteli kurssin osallistujia ja hanketyöntekijää 

ja kuvasi villahuivin kudontaprosessia.  

Villahuivin kudontakurssille osallistui yhteensä kuusi kurssilaista. Kurssilla suunniteltiin ja 

luotiin neljä villahuiviloimea. Kurssin aikana valmistui yhteensä 25 villahuivia. 

 

Sisnan muokkauskurssi 7.11.20–22.11.20, Kaamasen Toivoniemi 

Sisnan muokkauskurssi toteutettiin Kaamasen Toivoniemen nahkamuokkaamolla. 

Nahkamuokkaamon tiloissa on helppo valmistaa suuriakin määriä sisnaa, koska 

nahkauokkaamon koneet nopeuttavat sisnojen muokkausprosessia ja työtilat on helppo 

pitää puhtaina nahkojen käsittelyn aikana. Kurssin ohjaajana toimi Jutaava Duodjibussi-

hankkeen hanketyöntekijä.  

Kurssilla muokattiin osallistujien valmiiksi nivottamia porontaljoja sisnaksi. Hanketyöntekijä 

auttoi osaa osallistujista hankkimaan poron taljoja ja neuvoi nivottamisen työvaiheet.  
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Kurssilla muokattiin nahat perinteisesti pajuparkilla sisnoiksi. Kurssilla hyödynnettiin 

nahkamuokkaamon koneita, ja tutustuttiin perinteiseen sisnan tekoon ilman koneiden 

muokkausta. Kurssilaiset kokeilivat aivoparkitusta ja jauhoparkitusta valkoisen sisnan 

muokkaukseen. Kurssilla muokattiin yhteensä reilu 30 sisnaa. Kurssilaisten itsenäiseksi 

työksi jäi sisnojen ripustus, kuivatus ja sisnojen pehmittäminen. 

Sisnojen muokkausprosessin aikana on jonkin verran odotteluaikaa. Sisnojen 

muokkausprosessin työvaiheiden välissä osallistujat muokkasivat poron koipinahkoja, 

piirsivät kaavoja tuleviin käsitöihinsä ja ompelivat pieniä sisnatuotteita hanketyöntekijän 

avustuksella. 

Kurssin osallistujamäärää rajoitti Toivoniemen nahkamuokkaamon omat tilakohtaiset 

käyttäjärajoitukset. Muokkaamon märkätilojen käyttäjämäärät oli rajattu kuuteen 

osallistujaan ja yhteen ohjaajaan. Sisnan muokkauskurssille osallistui yhteensä 4 

osallistujaa. 

 

     

 

 

 

Poron koipinahkojen muokkaustyöpaja 15.11.20–16.11.20, Kaamasen Toivoniemi 

Hanke järjesti kaksipäiväisen poron koipinahkojen muokkaustyöpajan Kaamasen 

Toivoniemen nahkamuokkaamolla 15.11.20-16.11.20. Työpajan ohjaajana toimi Sámi 

Duodji ry:n työntekijä. Työpajan kurssitiloina oli Toivoniemen nahkamuokkaamo, jossa on 

pienteolliseen koipinahkojen muokkaamiseen tarvittavat koneet ja laitteet.  

Sisnan muokkauskurssi, 

Toivoniemi 

Villahuivin kudontakurssi, 

Ivalo 

Nahkavyön ja 

laavulouteen 

ompelukurssi, Ivalo 
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Työpajaan osallistui kuusi työpajalaista. Työpajaa rajoitti nahkamuokkaamon 

koronarajoituksen tilojen käyttäjämäärissä: muokkaamon jokaisen työtilan käyttäjien määrä 

oli rajattu kuuteen osallistujaan ja yhteen ohjaajaan. 

Työpajassa osallistujat muokkasivat poron koipinahkoja nahkamuokkaamon laitteilla ja 

koneilla. Työpajassa muokattiin suolattuja koipinahkoja ja lastutettuja koipinahkoja. Osa 

osallistujista käytti nahkamuokkaamon koneita koipinahkojen muokkaukseen ja osa 

muokkasi koipinahat perinteisesti käsin. Osallistujien muokattujen koipinahkojen määrä 

rajattiin viiteen kunturaan osallistujaa kohden, jotta kaikki osallistujat ehtisivät muokata 

koipinahkansa työpajan aikana ja hyödyntämään tasapuolisesti nahkamuokkaamon 

koipinahkojen muokkaukseen tarvittavia koneita. 

 

Nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssi 14.12.20-19.12.20, Inari 

Hankkeen toinen nahkavyön ja laavulouteen ompelukurssi toteutettiin Inarissa Sajoksessa. 

Kurssin ohjaajana toimi Sámi Duodji ry:n työntekijä. 

Kurssilla valmistettiin perinteisiä laavulouteita ja osallistujien suunnittelemia nahkavöitä. 

Kurssille osallistui yhdeksän kurssilaista, joista kaksi ompeli laavulouteita ja seitsemän 

nahkavöitä. Kurssilla oli käytössä neljä yhdistyksen teollisuusompelukonetta, joista kaksi 

teollisuusompelukonetta oli laavulouteiden ompelemista varten ja kaksi konetta nahkavöitä 

varten.  

Hanketyöntekijä toimi kurssin alussa auttavana ohjaajana, jotta osallistujat ehtivät saada 

työnsä valmiiksi kurssin aikana.  

   

 

 

 

Poron koipinahkojen 

muokkaustyöpaja, 

Toivoniemi 

Nahkavyön ja laavulouteen 

ompelukurssi, Inari 
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Tiuhtatyökurssi 30.01.21-14.04.21, Riutula 

 

30.1.21-14.4.21 järjestettiin Riutulassa tiuhtatyökurssi. Tiuhtatyökurssin ohjaajana toimi 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä. Kurssille osallistui 8 kurssilaista, joista osa 

jatkoi vanhoja kesken jääneitä tiuhtatöitään ja osa osallistujista aloitti uusia tiuhtatöitä. 

Kaikki osallistujat valmistivat kurssilla pauloja. 

 

Kurssi jouduttiin keskeyttämään 22.2.21-14.3.21 väliseksi ajaksi Inarin kunnan ja Lapin 

sairaanhoitopiirin suositusten mukaan Lapin sairaanhoitopiirin siirryttyä koronaviruksen 

leviämisvaiheeseen erityisperusteisesti. Tiuhtatyökurssia jatkettiin 17.3.21 alkaen Lapin 

aluehallintoviraston kuuden hengen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kurssin loput 

tapaamiset järjestettiin Inarissa Sámi Duodji ry:n uusissa toimitiloissa. 

Kokoontumisrajoitusten takia kurssilla työskenneltiin 17.3.21-14.4.21 aikana pienemmissä 

ryhmissä: lähiopetukseen osallistui kerrallaan puolet osallistujista, jolloin kurssilla 

työskenneltiin kuuden hengen kokoontumisrajoitusten sisällä. 

Kurssilla valmistui useita pauloja. Osa osallistujista valmisti suoria pauloja ja osa 

kuviopauloja. Kurssilla käytiin läpi paulamallien alueellisia eroja ja tutustuttiin tiuhtatöiden 

lankamateriaaleihin ja paulojen työvaiheisiin.  

 

Nahkavyön ja pankojen ompelukurssi 19.2-21.2.21, Lisma 

Nahkavyön ja pankojen ompelukurssia oli toivottu Lismaan jo hankkeen alusta asti. 

Lisman nahkavyön ja pankojen ompelukurssi hankittiin ostopalveluna paikalliselta 

yrittäjältä. Kurssi toteutettiin Lismassa 19.2.21-21.2.21. 

Kurssin tiloiksi vuokrattiin paikallinen omakotitalo. Kurssin ohjaaja majoittui kurssin aikana 

Lismassa paikallisen omakotitalossa, koska Lismassa ei sijaitse yhtäkään majoitusliikettä. 

 

Osa kurssilaisista ompeli nahkavöitä ja osa sekä nahkavöitä että pankoja. Kurssille 

osallistui yhteensä 7 osallistujaa. Kurssilla käytiin läpi nahkavöiden ja pankojen työvaiheet 

ja tuotteiden materiaalit sekä koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö.  

Kurssi oli merkittävä sosiaalinen tapahtuma Lismassa, sillä edellisestä Lismassa 

järjestetystä saamenkäsityön kurssista on kulunut vuosia. Kurssipaikalla vieraili useita 

Lisman kyläläisiä.  

Kurssipaikalla vieraili Lapin yliopiston kuvausryhmä, jotka kuvasivat kurssia ja 

haastattelivat kurssin ohjaajaa kurssista ja hanketyöntekijää Jutaava Duodjibussi-

hankkeesta. Haastattelut toteutettiin ulkona turvavälejä noudattaen. 
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Kolttaraanun kudontakurssi 17.10.2020-13.12.2020, 16.1.21-28.3.21, Ivalo 

Kolttaraanun kudontakurssi järjestettiin Ivalossa Kalottikeskuksessa, koska Ivalo on lähellä 

Keväjärven ja Näätämön koltta-alueita sekä Ivalon alueen kolttasaamelaisia. Kolttaraanu 

on kolttasaamelaisten perinteinen käsityö.  

Kurssin ohjaajana toimi Sámi Duodji ry:n työntekijä, kolttasaamelaisten käsitöiden mestari, 

joka hallitsee raanunkudonnan. Raanun kutomisen osaajia on ainoastaan muutamia 

jäljellä: kolttaraanun kutomisen taito on häviämässä kolttasaamelaisten keskuudesta ja 

kolttaraanun käsityötaidon säilyttämiseksi kurssi oli tärkeä toteuttaa.   

Kolttaraanun kudontakurssille osallistui kolme osallistujaa. Osallistujien määrää rajoitti 

kurssilla tarvittavien pystykangaspuiden ja pystykangaspuiden telineiden määrä. 

Raanujen kudontaprosessi on pitkä ja hidas. Raanujen materiaali, hahtuvat, kehrätään 

käsin värttinällä langaksi. Kurssin aikana osa osallistujista kokeili uudistaa perinnettä ja 

kehräsivät hahtuvaa langaksi rukilla työvaiheen nopeuttamiseksi. Kehrätystä langasta 

valmistetaan sekä raanujen loimilangat ja kudelangat. Kurssilla valmistui kolme 

kolttaraanua. 

Kolttaraanun kudontakurssi oli pitkä verrattuna hankkeen muihin kursseihin. Kolttaraanun 

kudontakurssista osa toteutettiin Jutaava Duodjibussi-hankkeessa ja osan kurssista 

toteutti Sámi Duodji ry. 

 

Langan kehräämisen työpaja 7.2.21-28.3.21, Ivalo 

Langan kehräämisen työpaja toteutettiin Ivalossa Kalottikeskuksessa. Työpaja yhdistettiin 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen ja Sámi Duodji ry:n kolttaraanun kudontakurssiin, jonka 

Tiuhtatyökurssi, Riutula Nahkavyön ja pankojen 

ompelukurssi, Lisma 
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ohjaaja ohjasi kummatkin kurssit. Työpajan ohjaajana toimi Sámi Duodji yhdistyksen 

työntekijä. 

Työpajaan osallistui kaksi pajalaista. Osallistujien määrää rajoitti Lapin aluehallintoviraston 

kuuden hengen kokoontumisrajoitukset: työpaja järjestettiin samassa tilassa kolttaraanun 

kudontakurssin kanssa, jossa työskenteli samanaikaisesti 4 henkilöä.  

Työpajassa kehrättiin värttinällä hahtuvaa ja villaa langaksi, karstattiin villaa sekä 

tutustuttiin kolttaraanun kudontaprosessin työvaiheisiin. 

 

Karvakenkien ompelukurssi 29.3.21-15.4.21, Vuotso 

Karvakenkien ompelukurssi järjestettiin Vuotsossa 29.3.21-15.4.21. Kurssi toteutettiin 

ostopalveluna saamenkäsityöyrittäjältä.  

 

Kurssi toteutettiin kuuden hengen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kurssille osallistui 

viisi osallistujaa, jolloin kurssitiloissa työskenteli samanaikaisesti kuusi henkilöä. Kurssille 

olisi mahtunut enemmän osallistujia, mutta koronavirustilanteen ja kokoontumisrajoitusten 

takia osallistujat rajattiin pakostakin viiteen henkilöön. 

Osa osallistujista valmisti perinteisiä karvakenkiä ja osa nokattomia karvakenkiä. Kaikilla 

osallistujilla oli valmiiksi muokatut koipinahat, jotta koipinahkoja ei tarvitse kurssin aikana 

muokata. 

Kurssilla vieraili Vuotsossa Yle Sápmin toimittajia, jotka kuvasivat kurssia ja haastattelivat 

kurssin ohjaajaa, kurssin osallistujia sekä hanketyöntekijää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kolttaraanun 

kudontakurssi, Ivalo 

Langan kehräämisen 

työpaja, Ivalo 

Karvakenkien 

ompelukurssi, Vuotso 
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Sisnan ompelukurssi 10.4.21-22.4.21, Karigasniemi 

Sisnan ompelukurssi järjestettiin Karigasniemessä 10.4.21–22.4.21. Sisnan ompelukurssin 

kurssipaikkana toimi Karigasniemen kylätalo Sáivu. Kurssin ohjaajana toimi Jutaava 

Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä. 

Kurssin osallistujat ompelivat kurssilla omasuunnittelemia perinteisiä ja moderneja 

sisnatuotteita. Kurssilla tutustuttiin sisnan leikkuuseen, suonilangan punomiseen, sisnan 

ompeluun ja sisnatuotteiden suunnitteluun. 

Kurssi jouduttiin keskeyttämään osallistujien vähyyden takia. Kurssi järjestettiin 

parhaimpien pilkki- ja ulkoilukelien aikana, joka saattoi vaikuttaa kurssin 

osallistujamäärään. Kurssia oli myös jouduttu siirtämään uusien koronarajoitusten takia 

myöhempään ajankohtaan. 

 

Tiuhtatyökurssi 30.3.21-5.5.21 Ivalo 

Tiuhtatyökurssi järjestettiin Ivalossa Kalottikeskuksessa 30.3.21-5.5.21. Kurssin ohjaajana 

toimi Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä. 

Tiuhtatyökurssin lähiopetus toteutettiin 30.3.21-8.4.21 välisenä aikana kahdessa ryhmässä 

Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuuden hengen kokoontumisrajoitusten takia. Kahdessa 

ryhmässä työskentelyn avulla kurssilla pystyttiin noudattamaan vallitsevia 6 hengen 

kokoontumisrajoituksia. Kurssilla työskenneltiin 20.4.21-5.5.21 välisen ajan yhdessä 

ryhmässä 6 hengen kokoontumisrajoitusten loputtua. 

Kurssille osallistui yhteensä 6 kurssilaista. Kurssilla valmistettiin käpypoimintavöitä sekä 

suoria pauloja ja kuvio pauloja. Kurssilla tutustuttiin paula- ja vyömallien alueellisiin eroihin 

ja tiuhtatöiden lankamateriaalehin ja työvälineisiin. Osa osallistujista valmisti useampia 

paloja. Käpypoimintavyöt eivät valmistuneet kurssin aikana, sillä vöiden kutominen on 

huomattavasti työläämpää kuin paulojen valmistaminen. Vöiden kutojien itsenäiseksi 

työskentelyksi jäi vöiden viimeistely kurssin loputtua. 

 

 

 

 

 

 

 

Sisnan ompelukurssi, 

Karigasniemi 

Tiuhtatyökurssi, Ivalo 
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Nahkavyön ja pankojen ompelukurssi 21.5.21-23.5.21, Sevettijärvi 

Hankkeen toinen nahkavyön ja pankojen ompelukurssi toteutettiin Sevettijärvellä 21.5.21-

23.5.21.  

Nahkavyön ja pankojen ompelukurssi toteutettiin ostopalveluna saamenkäsityöyrittäjältä. 

Kurssille osallistui yhteensä 8 osallistujaa. Osallistujat valmistivat kurssilla nahkavöitä, 

pankoja ja korjasivat rikkoutuneita pankoja. Kaikki saivat kurssin aikana työnsä valmiiksi. 

Kurssilla tutustuttiin nahkavöiden ja pankojen työvaiheisiin, teollisuusompelukoneiden ja 

laitteiden käyttöön sekä nahkavöiden ja pankojen materiaaleihin. 

Kurssi järjestettiin Sevettijärvellä paikallisen yrityksen toimitiloissa, jossa kurssin ohjaaja 

majoittui kurssin ajan.  

 

Hopeatyöpaja, 29.5.21 Ivalo 

Hopeatyöpaja toteutettiin Ivalossa Kalottikeskuksessa 29.5.21. Työpajassa osallistujat 

valmistivat pienhopeakoruja valmiista korunosista. Työpaja toteutettiin ostopalveluna 

paikalliselta saamenkäsityöyrittäjältä. 

 

Työpajaan osallistui 11 osallistujaa. Työpajassa tutustuttiin korujen suunnitteluun, 

hopeakorujen työvaiheisiin, materiaaleihin, materiaalien liittämiseen ja työvälineisiin. Kaikki 

osallistujat saivat korunsa valmiiksi, osa osallistujista valmisti useampia hopeakoruja. 

Työpajassa valmistettiin rannekoruja, korvakoruja, kaulakoruja ja korjattiin rikkoutuneita 

hopeakoruja. 

 

     

 

 

 

 

Nahkavyön ja pankojen 

ompelukurssi, Sevettijärvi 
Hopeatyöpaja, Ivalo 
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Kaikkia hankkeelle saapuneita kurssitoiveita ei voinut Jutaava Duodjibussi-hankkeen 

aikana toteuttaa.  

 

Koronaviruspandemian takia iäkkäämpien saamenkäsityömestareiden tietotaitoa ei voitu 

hankkeen aikana hyödyntää toivotulla tavalla, heidän kuuluessa koronaviruksen 

riskiryhmään. Vanhempi väestö ei myöskään toimi yrittäjänä, jolloin he eivät voineet tarjota 

hankkeelle toivottuja kursseja ostopalveluna.  

 

Kovien materiaalien saamenkäsityökursseja, kuten hopeatyökursseja ja sarvityökursseja, 

ei järjestetty hankkeen aikana, sillä nämä kurssit vaativat paljon laitteita ja työvälineitä, 

joita Sámi Duodji ry:llä ei ole. Kovien materiaalien käsityökurssit vaativat työturvalliset 

kurssitilat. Tiloista tulee löytyä voimakas ilmanvaihto sarvipölyn ja hopeatöissä tarvittavien 

kemikaalien takia. Tällaisia pajatiloja on saamelaisalueella hyvin vähän. 

 

 

• aikataulu 

 

Toteutuneet kurssit ja työpajat toteutettiin 22.08.20-29.5.21 välisenä aikana. Vuonna 2020 

hankkeessa ei järjestetty mitään toimintaa 11.4.20-11.8.20 hankkeen ollessa 

keskeytettynä vallitsevan koronaviruspandemian ja poikkeusolojen takia. Vuonna 2021 

hankkeen kaikki kurssit ja työpajat keskeytettiin 22.2.21-17.3.21 väliseksi ajaksi Inarin 

kunnan aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämisen suositusten mukaisesti.  

 

Hankkeen kurssit pyrittiin suunnittelemaan saamelaisen vuotuiskierron mukaan 

huomioiden paikallisen väestön poronhoidon työt, jotta alueen asukkaat ehtisivät osallistua 

kursseihin ja työpajoihin mukaan. Toimintaa ei järjestetty kylissä kiireisinä 

poronhoitotöiden aikana, kuten poroerotuskautena. 

 

Tietyt saamenkäsityöt valmistetaan perinteisesti tiettynä ajankohtana: syyskesän aikana 

tehdään perinteisesti kenkäheiniä ja talvikautena valmistetaan sisnaa ja muokataan 

koipinahkoja sekä ommellaan perinteisiä karvatöitä. Keväällä hankkeessa järjestettiin 

tiuhtatyökursseja, jotka sopivat kevään käsitöiksi, kun valon määrä kasvaa.  

 

Kurssin aikataulut suunniteltiin kurssikohtaisesti. Kurssin pituus suunniteltiin niin, että 

kurssin aikana osallistujat ehtivät saada kurssityöt valmiiksi. Monet kurssit sisälsivät 

itsenäistä työskentelyä, jotta osallistujat ehtivät valmistaa kurssityönsä valmiiksi ja pystyvät 

valmistamaan samoja tuotteita myös kotioloissa. 
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• resurssit 

 

Koronaviruspandemian takia kaikkia hankkeelle budjetoituja varoja ja suunniteltuja 

kursseja ei voitu hyödyntää. Koronaviruspandemian takia Jutaava Duodjibussi-

hankkeessa ei järjestetty lähiopetusta 22.2.21-17.3.21 välisenä aikana, joka supisti 

hankkeen toiminta-aikaa. 

 

Hankkeelle vuokrattiin pakettiauto kursseilla ja työpajoissa tarvittavien työvälineiden, 

koneiden, materiaalien ja käsityövälineiden kuljettamista varten. Pakettiauton 

vuokrasopimus keskeytettiin vuonna 2020 hankkeen ollessa koronaviruspandemian takia 

keskeytettynä. Pakettiauton vuokrasopimusta jatkettiin hankkeen loppuun asti 

hankkeen palatessa keskeytykseltä. 

 

 

• toteutuksen organisaatio 

 

Hanketta organisoi Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä ja hankkeen 

vastuuhenkilö. Jutaava Duodjibussi-hankkeen ohjausryhmänä toimi Sámi Duodji ry:n 

johtokunta. 

 

• kustannukset ja rahoitus 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen kokonaisrahoitus oli 50 989,35 €, josta Euroopan Unionin 

maaseuturahaston osuus oli 19 273,97 €.  

 

Hankkeen omarahoituksen osuus oli 5 098,93 €. 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen omarahoituksen osuudesta 50 % hankittiin 

vastikkeettomalla työllä. Autolla ajo ja kursseilla ja työpajoissa tarvittavat materiaalit ja 

työvälineet pakattiin, lastattiin ja purettiin vastikkeettoman työn voimin. Hankkeen arvioidun 

vastikkeettoman työn osuus oli yhteensä 170 h, josta 64 h oli arvioitu pakettiauton 

kuorman lastaukseen ja kiinnitykseen ja 106 h kuormatun pakettiauton ajoon. 

 

Toteutunut vastikkeettoman työn osuus oli Jutaava Duodjibussi-hankkeen aikana yhteensä 

247,44 h.  

 

Kaikkia hankkeeseen varattuja varoja ei ehditty käyttää koronaviruspandemiasta johtuvien 

koronarajoitusten takia. 
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• raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu 

raportointi) 

 

Hankkeen alkaessa Jutaava Duodjibussi-hankkeen ohjausryhmä sekä hanketyöntekijä 

tapasivat Leader Pohjoisin Lapin edustajan. Tapaaminen järjestettiin Inarin Sajoksessa, 

Leaderin edustaja osallistui tapaamisen etäyhteydellä mukaan. Tapaamisessa käsiteltiin 

hankkeen sisältöä, ehtoja ja maksuhakemuksen tekoa.  

 

Hanketyöntekijä raportoi hankkeen vastuuhenkilöä kokoaikaisesti hankkeen toiminnasta. 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous järjestettiin 29.5.21 

Ivalossa. 

 

 

 

• toteutusoletukset ja riskit 

 

Suurimpana riskinä ja haasteena osoittautui koronaviruspandemia, joka hankaloitti 

Jutaava Duodjibussi-hanketta huomattavasti. Hanke keskeytettiin 10.4.20-11.8.20 

väliseksi ajaksi koronaviruspandemian ja poikkeusolojen takia. Hankkeessa ei järjestetty 

lähiopetusta 22.2.21-17.3.21 välisenä aikana Lapin sairaanhoitopiirin siirryttyä 

erityisperusteisesti koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen.  

 

Osa hankkeen kursseista tuli hankkia ostopalveluina paikallisilta yrittäjiltä. Ostopalveluiden 

hankkiminen hankkeelle toivottujen kurssien toteuttamiseksi oli haastavaa ostopalveluiden 

tarjoajien vähyyden vuoksi. Yrittäjämäinen toiminta ei ole yleistä saamenkäsityöntekijöiden 

keskuudessa. Useimmat saamenkäsityöntekijät valmistavat saamenkäsitöitä perheensä ja 

sukunsa tarpeisiin sekä valmistavat tilauksesta tuotteita satunnaisesti eikä heillä ole 

yritystä. 

 

Yksityisten saamenkäsityöntekijöiden olisi ollut mahdollista tarjota saamenkäsityön 

kurssien ohjaamista kevytyrittäjinä. Tämä toimintatapa ei sovi monellekaan vanhemmalle 

saamenkäsityöläiselle siinä vaadittavien tietoteknisten taitojen takia.  

Useaa hankkeelle toivottua kurssia ei voitu järjestää, koska mahdollisilla kurssien ohjaajilla 

ei ole yritystä. 

 

Vanhemman väestön saaminen hankkeen kurssien ohjaajiksi olisi ollut helpompaa, mikäli 

hankkeelle olisi varattu enemmän kuin 100 työtuntia Sámi Duodji ry:n yhdistyksen 

työntekijän palkkaukseen. Kurssien ohjaajien palkkaus olisi ollut ohjaajien näkökannalta 

helppoa ja vaivatonta, heidän ohjatessa työsuhteessa saamenkäsityön kursseja ja 

työpajoja. 
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Toteutusriskinä oli ollut käsityövälineiden ja koneiden vaurioituminen kuljetuksien ja 

siirtämisten aikana. Kurssien työvälineet ja materiaalit kuljetettiin kurssipaikoille kyliin 

vuokratulla pakettiautolla. Työvälineet, kuten kangaspuiden osat, suojattiin ja 

teollisuusompelukoneet kiinnitettiin kuljetuksen ajaksi huolellisesti, jotta koneet ja välineet 

eivät vaurioituisi. Arvokkaat materiaalit, kuten vyönahat, suojattiin kuljetuksien ajaksi. 

 

Hankkeen kurssien ja työpajojen toteutuksen vaatima vastikkeettoman työn osuus oli suuri 

ja toteutunut vastikkeettoman työn määrä ylittyi yli arvioidun. Vastikkeettoman työn suurin 

vastuu ja työtaakka oli hanketyöntekijällä, joka osallistui lähes jokaiseen vastikkeettoman 

työn tapahtumaan. Vastikkeettoman työn tapahtumissa oli aina Sámi Duodji ry:n työntekijä 

mukana valvomassa ja ohjaamassa työtapahtumia. Vastikkeettoman työn tapahtumien 

ajankohta oli hyvin vaihteleva, jonka takia talkootyötapahtumiin oli haastavaa saada lisää 

osallistujia. Monet talkootyötapahtumat olivat myös kestoltaan lyhyitä.  

 

Hankkeen aikana huomattiin, että vastikkeettoman työn tapahtumat toteutettiin osin 

huolimattomasti, kun kursseille osallistujat osallistuivat talkootyötapahtumiin pakkaamaan 

ja purkamaan kurssien työvälineet sekä purkamaan ja lastaamaan Duodjibussin. Tällöin 

tavarat eivät olleet aina huolellisesti pakatut ja suojatut, ja muutama käsityöväline 

vaurioitui pakkauksen tai lastauksen aikana: kahdesta kangaspuun osasta lohkesi pala ja 

teollisuusompelukoneen poljin vaurioitui. Kurssien osallistujien kurssityöt myös 

valmistuivat eri aikaan, jolloin kurssin loputtua tavaroiden pakkaukseen ja lastaukseen ei 

aina ollut riittävästi osallistujia. 

 

Vastaisuudessa vastikkeettoman työn tapahtumiin voisi osallistua tätä varten palkatut 

henkilöt tai käsityövälineiden ja koneiden lastaus hankitaan ostopalveluna. Näin 

varmistetaan, että kaikki välineet ja koneet pakataan ja lastataan varmasti turvallisesti, 

mikä lisää koneiden ja käsityövälineiden käyttöikää eikä vastikkeettoman työn määrä 

kasaudu muutamalle henkilölle. Näin myös raskaiden teollisuusompelukoneiden ja 

kangaspuiden osien siirto tapahtuu työturvallisemmin. 

 

Yhtenä hankkeen haasteena oli myös saavuttaa osaan kursseille tarpeeksi sitoutuneita 

osallistujia. Monet ilmoittautuivat kursseille, mutta eivät saapuneet paikalle eikä heitä 

tavoittanut yhteydenotoin. Yksi hankkeen kurssi jouduttiin keskeyttämään vähäisen 

osallistujamäärän takia. Tulevaisuudessa kursseille ilmoittautuvien ilmoittautumisen 

sitovuutta täytyy korostaa. 

 

Hankkeelle olisi täytynyt varata kurssien tiedottamiseen enemmän varoja, jotta kaikki 

kurssit olisi voitu ilmoittaa paikallislehdissä. Näin kurssien osallistujiksi olisi voitu tavoittaa 

enemmän uusia osallistujia. Hankkeen kurssit ilmoitettiin ja markkinointiin pääasiassa 

Sámi Duodji ry:n sosiaalisen median ja Sámi Duodji ry:n kotisivujen kautta. Tämän takia 
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monet jäivät tiedottamisen ulkopuolelle. Osa hankkeen kursseista ja työpajoista levisi 

puskaradion kautta.  

 

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Sámi Duodji ry, Duodji 

Shop Oy, Leader Pohjoisin Lappi sekä Inarin kunta. 

 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

 

Hankkeen kursseille ja työpajoille osallistui yhteensä 97 osallistujaa. Kursseilla ja 

työpajoissa valmistettiin saamenkäsityön tuotteita ja materiaaleja osallistujille itselleen 

sekä osallistujien perheelle ja suvulle. Kursseille osallistujien lisäksi hyötyjinä olivat myös 

osallistujien perhe ja suku, koska osallistujat kehittivät kursseilla saamenkäsitöiden 

osaamistaan ja valmistivat tuotteita, joita myöhemmin voivat valmistaa itsenäisesti 

kotonaan. Kursseilla opittua taitoa osallistujat pystyvät hyödyntämään tulevaisuudessa ja 

valmistamaan samoja tuotteita jatkossakin. 

 

Hankkeessa kerättiin kurssitoivomuksia yhteensä 11 kylästä itäiseltä saamelaisalueelta. 

Suurin osa kurssitoiveista koski perinteisten pehmeiden materiaalien saamenkäsityön 

kursseja kuten karvakenkien ompelua, sisnatuotteiden ompelua sekä saamenpukujen ja 

puvun osien valmistamista ja perinteisten saamenkäsityömateriaalien muokkausta. 

  

Hankkeen toimintaan osallistuvat saivat saamenkäsitöiden ohjaustoimintaa, joka innostaa 

heitä kehittämään saamenkäsityön osaamistaan jatkossa. Nuoret osallistujat saivat 

arvokasta kulttuuritietoutta ja vahvistivat kursseilla omaa saamelaista identiteettiään, joka 

on erityisen tärkeää saamelaisalueen ulkopuolella varttuneille saamelaisnuorille. Kurssien 

kielinä olivat suomi ja jokin Suomessa puhuttava saamen kieli. Näin kursseilla vahvistettiin 

osallistujien saamen kielen taitoa ja rohkaistiin saamen kielen käyttöön. 

 

Hankkeen kurssit ja työpajat toteutettiin monissa eri kurssitiloissa. Kurssitilojen 

vuokraamisesta hyötyivät koulut, paikalliset asukkaat, kylätalot, yritykset sekä alueen muut 

toimijat kuten Saamelaisalueen koulutuskeskus, Utsjoen kunta ja Inarin kunta. Hankkeen 

ohjaajien majoittamisesta hyötyivät kylien paikalliset asukkaat sekä hotellit ja 

majoitusyritykset. 

 

Hanke sai paljon positiivista palautetta kurssien järjestämisestä. Hankkeen aikana kerättiin 

paljon toiveita saamenkäsityönkursseista ja työpajoista. Kerättyjä kurssitoiveita pyritään 

hyödyntämään Sámi Duodji ry:n tulevan kurssitoiminnan toteuttamisessa sekä 

saamenkäsityön ohjaustoiminnan kartoittamisessa. 
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Hankkeen aikana vahvistui, että saamenkäsityön ohjaustoiminnalle on suuri tarve. Nuoria 

saamenkäsityöläisiä, jotka toimivat yrittäjinä tai joilla on riittävän vahva osaaminen 

voidakseen toimia kurssien ohjaajina, on melko vähän. Vanhemman saamenkäsityöläisten 

tietotaitoa ja kokemusta ei voitu hankkeen aikana hyödyntää toivotulla tavalla 

koronavirustilanteen takia.  

 

Hankkeelle esitettiin läntiseltä saamelaisalueelta ja kaupungeissa asuvien saamelaisilta 

toiveita kurssien järjestämisestä. Sámi Duodji ry pyrkii tulevaisuudessa vastaamaan tähän 

tarpeeseen. 

 

 

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta 

(tämä tulee käsitellä viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset 

jatkotoimenpiteiksi 

 

Ohjausryhmä arvioi hankkeen toteutuksen onnistuneeksi. Hankkeen aikana todettiin, että 

saamenkäsityön ohjaustoiminnalle on tarve ja kysyntää: hanke keräsi huomattavan 

määrän kurssitoiveita eri kylistä sekä saamelaisalueelta että saamelaisalueen 

ulkopuolelta. Jutaava Duodjibussi-hanke koettiin onnistuneeksi koronaviruspandemiasta ja 

koronarajoituksista huolimatta, jotka haastoivat ja vaikeuttivat hankkeen toimintaa.  

 

Ohjausryhmä arvioi, että hankkeen osanotto on onnistunut. Hankkeen toimintaan 

saavutettiin riittävästi osallistujia, kun kurssien ja työpajojen ajankohta oli kylien paikallisille 

asukkaille otollinen eikä ollut päällekkäin esimerkiksi paikallisten poronhoidon töiden 

kanssa. 

 

Ohjausryhmä jatkaa Jutaava Duodjibussi-toimintamallin kehittämistä: ohjausryhmä 

kiinnittää huomiota hankkeen vastuuhenkilön ja hanketyöntekijän kokemuksiin Jutaava 

Duodjibussi-hankkeesta ja hankkeen kehitysehdotuksiin. Ohjausryhmä esittää Jutaava 

Duodjibussi-mallin viemistä Enontekiön alueelle. 

 

 

 

  

Jutaava Duodjibussi 
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Raportin laatija: 

 

Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä Rauna Vieltojärvi. 

Kaikki loppuraportin kuvat on kuvannut Jutaava Duodjibussi-hankkeen hanketyöntekijä. 

 

Liitteet:  

Lehti-ilmoitus, Jutaava Duodjibussi-hanke, Inarilainen 3.9.20 

Lehti-ilmoitus, Jutaava Duodjibussi-hanke, Inarilainen 26.5.21 
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