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1 KÅČČ ǨEÂŠTTÕÕTTMÕʹŠŠE

1.4 CISTTLUʹVDDKÅʹDD
Cisttluʹvddkåʹdd tuåimmai valdia
čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd:

1.1 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ RIÂŠŠI,
LUÂNDD DA MIEʹRR

Jari Auer, saaǥǥtuõʹllʼjeei, arkkteʹhtt (cisttluʹvddkååʹdd
saaǥǥtuõʹllʼjeei)
Riikka Latva-Somppi, väärrsaaǥǥtuõʹllʼjeei,
pääʹʒʒesraajji (kuvanveistäjä) da steehlčeäppõsneʹǩǩ
Siukku Nurminen, konservaattor
Paavo Paunu, čeäppõseunneei
Tuomo Rainio, karttčeäppõsneʹǩǩ
Nora Tapper, pääʹʒʒesraajji
Henri Terho, spesialäʹšštobddi
Annu Vertanen, karttčeäppõsneʹǩǩ, professoor

Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd reäšš
čeäppõsǩeâšttõõttmõõžž õhttsažtuâjast Lappi
ELY-kõõskõõzzin, Tuâllin da Senatt-ǩidlmivuiʹm
(Senaatti-kiinteistöt). Mieʹrren lij kaunnâd jurddjid
tõʹst, måkam čeäppõstuâj vuäitči ciâggted
Kilpisjääuʹr tuâlltuåimmpäikka.
Ärvstõõllâmkriteeʹren lie eʹtǩǩõõzzi
čeäʹpplõsvuõtt da ääiʹjmeâldlažvuõtt di tõt, mõõn
puârast eʹtǩǩuum tuâj vuäitt raajjâd da plaan viikkâd
ooudâs. Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd tuʹmmai
ǩeâšttõõttmõõžž mâŋŋa, mõõn eʹtǩǩõõzz leʹbe mâiʹd
eʹtǩǩõõzzid viǥškuäʹtte ooudâs da rajškuäʹtte.

Cisttluʹvddkååʹdd piisren tuåimmai valdia čeäppõstuâjjtuåimmkååʹdd piisar, vaʹstteei puuʹtʼteei Eija Aarnio.
Piisar ij vääʹld vueʹzz tuʹmmstõõǥǥi tuejjummša.
Cisttluʹvddkååʹdd tuåimmai ǩeâšttõõttmõõžž
ärvstõõllmõõžž ääiʹj peittlõõzzâst. Cisttluʹvddkååʹdd
vuäzzla, piisar da ǩeâšttõõttmõõžž õhttvuõttooumaž
jie vuäǯǯ vuässõõttâd ǩeâšttõõttmõʹšše vuõiʹǧǧest
jie-ǥa pannvuõiʹǧǧest. Cisttluʹvddkååʹdd vuäzzla da
ǩeâšttõõđi jie vuäǯǯ mainsted privaattlânji kõskkneez
ǩeâšttõõttmõʹšše kuulli aaʹššin.
Cisttluʹvddkååʹddest lij vuõiggâdvuõtt kuullâd
äʹšštobddjid, koid tõt jordd äukkjen. Äʹšštoobdi jie
vuässõõđ tuʹmmstõõǥǥi tuejjummša jie-ǥa sij vuäǯǯ
vuässõõttâd ǩeâšttõõttmõʹšše.

1.2 VUEʹSSVÄʹLDDEMVUÕIGGÂDVUÕTT
Ǩeâšttõõttmõš lij aalmilaš, pukid äävai
čeäppõsǩeâšttõõttmõš. Ǩeâšttõõttmõõžž ǩiõllân lie
lääʹddǩiõll, ruõccǩiõll, tâʹvvsääʹmǩiõll, aanrõšǩiõll da
sääʹmǩiõll.

1.3 CIIST
Cisttân jueʹǩǩe õhttsiʹžže 15 000 euʹrred nääiʹt:

1.5 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ PROGRAAMM
PRIIMMʼMÕŠ

1. cistt 7000 euʹrred
2. cistt 4000 euʹrred
3. cistt 3000 euʹrred

Ǩeâšttõõttmõõžž prograamm lie priimmâm
čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd, Lappi ELY-kõõskõs,
Tuâll da Senatt-ǩiiddâlm.

Lââʹssen lie kueʹhtt 500 eeuʹr tobdstõsciist.
Cisttluʹvddkåʹdd vuäitt še jueʹǩǩed cisttpeäggtõõzzid.
Ciistin ij taarbâž mäʹhssed piiđid.
Iʹlmmtum suum tieʹǧǧid jueʹjjet, jos
ǩeâšttõõttmõʹšše puäʹtte uuʹccmõsân seämma
jiânnai eʹtǩǩõõzz ko lie ciist. Jos ǩeâšttõõttmõʹšše
puäʹtte tââʹđ uuʹccben primmum eʹtǩǩõõzz,
cisttluʹvddkååʹddest lij vuõiggâdvuõtt tuʹmmjed,
mâiʹd ciistid tõt juâkk. Tõt vuäitt še mieʹrreed ciisti
šorradvuõđ jeeʹresnalla, jos luʹvddkåʹdd lij ääʹššest
õõutmiõllsaž.

1.6 PROGRAMMÄʹŠŠǨIIʹRJI VUÄǮǮMÕŠ
Ǩeâšttõõttmõõžž äʹššǩeeʹrj lie viǯǯâmnalla
interneeʹttest: www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
kilpisjarvi-taidekilpailu

1.7 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ ÄIʹǦǦTAULL
Ǩeâšttõõttmõš älgg piâtnâc 1.2.2019 da poott piâtnâc
26.4.2019.
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2 ǨEÂŠTTÕÕTTÂMTUÂJJ

Tok tuâlloummu õʹlǧǧe jeälõõttâd õhttânsââʹjest
jååʹđtemtuâjjlaivuiʹm, heävašoummivuiʹm da ruõšš
sääldtivuiʹm. Kilpisjääuʹrest šõõddi ǩeâđđa 1916
kõskkpoddsaž tuâllvaʹrddjemsââʹjj kueiʹt määnpâjja
pieʹlin. Jååʹđtemǩeäin kuâŋŋsa Palojooǥǥnjälmma
mieʹrree še kueʹhtt tuâlloummu.
Tuâll tääʹrǩmõs tuâjjan leäi kååʹcced tärkka,
što puk heäppaž da puõccu mäʹcce mååust Taarr
beäʹlnn. Puõccuid da heäppšid leʹbe tõi porrmõõžž
leäi ǩiõlddum viikkâd meädda jânnmest. Tõn
lââʹssen õõlǥi uʹvdded jååʹđtemǩiiʹrjid käälvaid,
mõõk leʹjje võõzzâmnalla.
Jååttmõõžž õõlǥi looppted ko ǩiđđ
šõõddi ääiʹjeld da muõtti suʹdde meädda juʹn
vueʹssmannust. Vueʹss käälvain paaʹʒʒi Kilpisjäurra
vueʹrdded nuuʹbb tääʹlv. Tuâlloummid mieʹrreeš
vueʹlǧǧed meädda da jååʹđtemfirmm čõnnõõđi
kååʹcced käälvaid. Ǩieʹssmannust 1916 nellj mâka
kueʹllšiiʹllʼjen tuejjõõttâm läʹddla jääkär puõʹtte
Ruõcc beäʹlnn, vaʹldde jååʹđtemtuejjlaid vaŋggân
da paaccte käälvaid, kook leʹjje miâttum åålǥas.
Mâʹŋŋlest tän kåčškuõʹtte nõõmin “Kilpisjääuʹr
paccmõš” (Kilpisjärven pamaus). Tõn âʹnne
Lääʹddjânnam jiõččvuõtt-tuärrmõõžž alggân.
Täʹst huõlkâni tuʹmmješ juäʹtǩǩed jååʹđtummšin
nuuʹbb tääʹlv. Juʹn ođđeeʹjjmannust 1917 mieʹrree,
što Kilpisjäurra âlgg vuâđđeed kõskkpoddsaž
tuâllpäiʹǩǩ. Karunkist tuåimmji kuhttui eeʹjji
kõskkpoddsaž tuâllkoontâr, mii hoiʹddji täʹvvri
meättmõõžž pojjsid. Eeʹjj 1917 Kilpisjääuʹrest leʹjje
kolmm tuâlloummu. Vueʹssmannust 1917 tuåimm
õõlǥi eʹpet jõskkâd da tuâlloummid mieʹrreeš

2.1 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ TÄÄVTÕS
Kilpisjääuʹr tuâlltuåimmpääiʹǩ čueʹđ eeʹjj histoorâst
Vuõssmõs jååttlõk (Ensimmäinen liikenne)
Ko vuõssmõs jõnn väinn pueʹtǩǩii jååttmõõžž
Nuõrtimiâr rââst, Jeänõõǥǥ Kilpisjääuʹrest šõõddi
vääžnai raajjrâstldempäiʹǩǩ. Tõõiǥ jooʹđi vuäʹmm
puäʒʒčuâǥǥas Taʹrre Skibotn satkku. Taarr
kälvvjååʹđtemfiirm da Eŋgglõs halltõs haaʹlee
jååʹđted tääiǥ väinn-neävvaid Ruõššjânnma. Väinnneävvaid vueiʹtte meäʹtted pojjsa Karunkist da
vuõltteed Lääʹddjânnam rââst Ruõšš väinnpaaiʹǩid.
Mäʹtǩǩ Skibotnâst Karunkiiʹje, nuʹtt 500 ǩilomettred,
õõlǥi jååʹtted puõccuivuiʹm da heäppšivuiʹm.
Tõõzz leäi vuäittmõš pâi tälvva. Haʹŋǩǩõʹsse õʹlǧǧe
vuäǯǯad dohti mieʹldd heäppšid da puõccuid, leša
jie oʹnnstam vuäǯǯad nuʹtt jiânnai.
Täʹlvvmannust 1916 Senatt uuʹdi määŋg
läʹddla jååʹđtemtuâjjliʹžže lååʹv jååʹđted käälvaid.
Senatt mieʹrrii, što Kilpisjäurra õõlǥi piijjâd
lääʹdd tuâlloummid še kååʹcced jååttlõõǥǥ.
Tuâllvaaut Gustafsson da Mårtensson vuåǯǯu 14.
pââʹzzlâšttam-mannu 1916 uvddum meärrõõzz
mieʹldd vueʹlǧǧed Kilpisjäurra. Jååttlõk aaʹlji
seämma mannu looppâst. Toʹben leäi sami vaiggâd
åårrad. Pääiʹǩ âʹlnn jie leämma jeeʹres põõrt ko
vuäʹmm kueʹsspõrtt, hiirsâst rajjum Siilastupa.
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1947 räjja. Tät leäi kõskkpoddsaž tuâllpäiʹǩǩ.
Taarr tuâll še vuâđđii tuåimmpääiʹǩ ǩeässa 1946
Helligskoga, 12 ǩilomettar tuâkka Lääʹddjânnam
raajâst.
Ǩeâđđa 1946 šuurmõs vueʹss Ǩiõttmaddi
põõrtin še leäi hiâvtum. Tuâllommu vuåǯǯu kuuitâǥ
raajjoummin vaneeʹrest rajjum kåvvaz, koʹst sij
vuõiʹtte jälsted. Toʹben leäi vaarlaž åårrad da
täʹvvri peeitast jååʹđtummuš leäi jiânnai. Puk Lappi
tuâlloummu vuåǯǯu teʹl peessaid.
Puäʹlddemaunnsin, vääʹrrkuuʹsǩin da neävvain
leäi vääʹnn, da tõt tueʹjjii vaiggeen jååttlõõǥǥ
Ǩiõttmaddjest. Jååttlõk ij ni leämmaž jiânnai. Sõrgg
kuuitâǥ puõʹtte lââʹss jooʹđi, ko jeänõkneeʹǩǩ vuåǯǯu
sueiʹnnmannust 1947 vuõiggâdvuõđ puʹhtted
täʹvvrid tuâlltää Taarr beäʹlnn jiijjâs âânnmõʹšše.
Tuâll õõlǥi kååʹcced oummi raajjpaassid še, koi ool
ǩeeʹrjte mâiʹd täʹvvrid sij leʹjje pohttam. Ǩeässa 1947
Kilpisjäurra piʹjje kueʹhtt tuâlloummu, ǩeäk eʹpet
jouddu jälsted kåvvsest.
Eeʹjj 1948 lopp-peäʹlnn valmštõõvi eman ođđ
tuâllpõrtt Kilpisjäurra, jie-ǥa tuâlloummu teänab
taarbšam jälsted kåvvsest. Tõn raajjmõʹšše vuåǯǯu
teäggtõõzz tõin mieʹrrtieʹǧǧin, mõõk leʹjje miõttum
Lappi oʹđđest raajjmõʹšše. Tät põrtt leäi âânnmõõžžâst
sa ǩieʹzz 2017 räjja. Teʹl tõn da mâʹŋŋlest
1960–70-lååǥǥain valmštõõvvâm põõrtid puʹrǧǧee, ko
õđđ tuâllpõõrt da ođđ jååttlõkvuʹvdd valmštõõvi.

vueʹlǧǧed meädda. Eʹpet jååʹđtemfirmm čõnnõõđi
kååʹcced käälvaid. Eeʹjjest 1918 Lääʹddjânnam
valdia vaaʹldi jiijjâs huõđđu tõiʹd väinn-neävvaid,
mõõk leʹjje kuâđđjam.
Ǩieʹzz 1917 mâŋŋa jie teänab jeänaš jååʹđtam
käälvaid Kilpisjääuʹr pääiʹǩ, da tok jie ni piijjâm
tuâlloummid. 1920- da 1930-lååǥǥain kuuitâǥ Tuâll
jooʹtti patrool jiõʹlle Ǩiõttmaddi vuuʹdest še.
Ođđ čuâǥǥas da tuâllpäiʹǩǩ 1940-lååǥǥast
1930-lååǥǥ looppâst leäi ođđ väinn šõddmen da
leäi eʹpet vaarr, što Nuõrtimiâr õhttvuõtt puåtkkan.
Eʹpet juʹrdde, što õhttvuõtt Skiboʹtne leʹčči täʹrǩǩ.
Täʹlvvčuâǥǥas valmštõõvi rosttvi 1939, kuäʹss
vuõssmõs kueʹrmmautt vuejai Lääʹddjânnam beäʹlnn
Kilpisjäurra. Lââʹssvääin ääiʹj sakssla sääldat
piʹjje vaaŋgid raajjâd Ǩiõttmaddi čuõkku valmmša.
Ǩeâđđa 1945, ko sakksla võõiʹde Lappist, sij
paaccte moostid da piʹjje čuâkksa miinid. Seämma
eeʹjj čõõuč räjja čuõkku leʹjje ǩiõrggnam raiʹvvjed
da teevvad. Vuõssmõs kueʹrmmaaut puõʹtte Taarr
beäʹlnn ǩeässa 1946.
Teʹl Kilpisjäurra mieʹrree kueʹhtt läʹddla
tuâlloummu, Pekka Brännare da Vilho Helamo
Torniost. Suännai tuâjjan leäi kååʹcced čuõkku âʹlnn
jooʹđjid. Päiʹǩǩoummu jie piâssâm Taʹrre, tõnt ǥu
Jeänõk leäi reiʹssjemǩiõlddi vueʹlnn sueiʹnnmannu
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Jååttmõš lâssan
Kilpisjääuʹrest puârrni jååttmõš jiânnai
1950-lååǥǥast, ko čuõkku auʹrrješkuõʹtte tälvva.
Ouddâl leʹjje leämmaž ǩeâđđa nåkam poodd, što
vuõiʹtte vuejjad pâi ekka, ko čuâǥsvueiʹvv leäi
jiõŋŋâm. Eeʹjjest 1952 raʹjje muõttčuâlaid, koivuiʹm
čuõkku ââʹnnemäiʹǧǧ lâssni.
1950-lååǥǥast Kilpisjääuʹr tuâllpääiʹǩest
leʹjje tuâjast kueʹhtt tuâlloummu. Ouddmiârkkân
ođđeeʹjjmannust 1955 suäna õʹlǧǧe jiijjâs tuâjjvuâr
ääiʹj tuejjeed 2-4 čiâss taʹrǩǩeem-maaʹtǩid, jeäʹnmõsân
čuõiǥeeʹl. Vuʹvdd koon suäna õʹlǧǧe kååʹcced leäi
Kilpisjääuʹr siid da valdia raaj kõõskâst.
1950-lååǥǥast turiist še puäʹđškuõʹtte Kilpisjäurra.
Tõn hiâlpti vuõiggâdvuõtt jååʹtted paasstää
Tâʹvvjânnmi seʹst. Ouddmiârkkân eeʹjjest 1957
õhttsiʹžže 51 000 turisttâd râstlde raaj Kilpisjääuʹrest.
Kaaupla täʹvvrijååʹđtummšest aʹlǧǧe kåittad 1960lååǥǥ aalǥâst tâʹvvjânnamla čuâǥǥastuâllpaass, mii
šõõddi veiddsab âânnmõʹšše 1970-lååǥǥast.

Taarr tuâllstrooiteʹl. Taarr looppti Helligskog tuâll
jiijjâs beäʹlnn eeʹjjest 1970 da Taarr tuâlloummu
puõʹtte tuõjju Kilpisjäurra. Ǩeäʹdǧǧluõbblest da
Karigasnjaarǥâst Lääʹddjânnam tuâll tuejjii õhttu puk
tuâlltuåimid. Veʹrǧǧvieʹǩǩ vuõiʹtte raukkâd pååʹlsest še.
1969 Kilpisjäurra valmštõʹvve še ođđ
tuåimmlõõnj da tok pâjjni 122 mettarčiõkk-kõõsk
koontârpõrtt. Ååʹn vueiʹti jeärted jälstem- da
reâuggamlõõnjid nuuʹbbinez. Vuäʹmm tuâllpõrtt
šõõddi obbnes jälstempõrttân. Õlddsid raʹjje
uʹcc jälstemǩeäjjlõspõõrt še da 1979 raʹjje autttaʹrǩǩeemsuõj. Jälstempäiʹǩǩvääʹn hiâlpti tõt, što
1980-lååǥǥ aalǥâst raʹjje Kilpisjäurra nuuʹbb valdia
vuâmstam ǩeäjjlõspõrtt.
Praktiikk raajjtuâllõhttsažtuâj lie viikkâm ooudâs
1990-lååǥǥ rääʹjest da lie vuâmmšam, što jeäʹrbi
mieʹldd kuhttu valdia šeäʹštte jiânnai tieʹǧǧ tõin.
Ko Lääʹddjânnam šõõddi EU vuäzzliʹžžen
da Taarr paaʹʒʒi åålǥbeälla, EU priimi
raajjtuâllõhttsažtuâjjsuåppmõõžž nuʹtt, što tõn nuʹbb
vueʹssbieʹll leäi ååʹn Euroopp unioon. Praktiikk
tuâllõhttsažtuâjast jie šõddâm jõnn muttâz. Taarr
raajâst šõõddi ođđeeʹjjmannu 1995 rääʹjest EU
ålggraajj. Ij ni oummui jååʹttmest jeärtõs ooudbuʹžže
leämmaž jõnn, tõnt ǥu Taarr da Lääʹddjânnam
kuhttu šõʹdde Schengen-valdian sõrgg, ij-ǥa teänab
taarbšam paass tõõi kõõskâst.

Raajjtuâllõhttsažtuâjj da õhttsaž tuâllpäiʹǩǩ
Tuâllõhttsažtuâjj Lääʹddjânnam da Taarr kõõskâst
aaʹlji juʹn 1950-lååǥǥ looppâst Ǩeäʹdǧǧluõbbâl
vuuʹdest, ko čuâǥǥas Jeänõõǥǥâst Kautoǩiâinnu leäi
rajjum. Kuhttu valdia koʹcce jiijjâs puʹhttemtäʹvvrid
lââʹssen nuuʹbb valdia tuâllaaʹššid še.
Lâssneei jååttlõõǥǥ da praktiikk vaiggâdvuõǥi
diõtt Lääʹddjânnam da Taarr lââʹzzte eʹpet
õhttsažtuâj. Lääʹddjânnam leäi tuejjääm vuõssmõs
tuâllõhttsažtuâjjsuåppmõõžžâs eeʹjjest 1963
Ruõccin. Suåppmõš Taarrin leäi čiŋŋlab ko
Ruõccin. Kuhttu valdia veʹrǧǧoummu vuåǯǯu
tuåimmjed nuuʹbb valdia beäʹlnn 7 ǩilomettar šoora
vaʹhttjemvuuʹdest, koʹst ǩeʹlbbje kuhttui valdiai
tuâllkååccmõš da tuâllseʹlvvtummuš. Suåppmõš
šõõddi viõʹǩǩe 12. čõhččmannu 1969. Tuâllhalltõs
uuʹdi tääʹrǩab meärrõõzzid raajjtuâllõhttsažtuâjast.
Vaʹhttjemvuuʹd seʹst Lääʹddjânnam da Taarr
tuâll vuõiʹtte tuejjeed tuâllhååmmaid nuuʹbbeez
beäʹlest. Lääʹddjânnam tuâll vââji tuåimmjed Taarr
beäʹlnn, “kuäʹss tõn ǩiõʹčče taarbâšliʹžžen cõggâm
leʹbe vuâsttlâʹsttem diõtt peeitast jååʹđtummuž”.
Tõn vuuʹdest vuõiʹtte suåvted kuhttu-i valdia
tuâllšeâttmõõžžid. Jeäʹnmõsan tät kååccmõš šõõddi
raaj râstldeei čuõkkui âʹlnn.
Kilpisjääuʹr meäʹrtõʹlle tuåimmpäiʹǩǩen, koʹst
vuåǯǯu tuåimmjed kuhttu Lääʹddjânnam da

Jååttlõk mâânn ooudâs
1960-lååǥǥ aalǥâst vueʹzzid Ǩiõttmaddi čuõkkust
pâʹjlde oljjšääurin. Eeʹjjest 1979 obb čuâǥǥas
leäi pâʹjldum, mii hiâlpti jååttmõõžž. Eeʹjjest 1975
Kilpisjääuʹr tuâll pääiʹǩ Taarrâst puõʹtte pâʹjjel 55 000
auttâd, 4 000 kueʹrmmauttâd da 600 bussâd. Kolmm
eeʹjj dõʹst mâŋŋa aaut leʹjje juʹn miâlggâd 90 000.
Kueʹrmmaaut jie lâssnam seämma jiânnai.
1970-lååǥǥast Kilpisjääuʹrest riõuggu kääuʹc
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Lääʹdd da nellj Taarr tuâllooumžed. Tââʹđ mieʹldd ko
jååttlõk lâssni, õõlǥi lââʹzzted tuejjlaid. Jeänmõsân
Lääʹddjânnam tuâllast leʹjje oummu reâuǥast
1980-lååǥǥast, kuäʹss toʹben riõuggu 13 läʹddliʹžžed
da kutt taaʹje. 1990- da 2000-lååǥǥain kuhttuin
valdiain leʹjje seämma jiânnai tuâlloummu, nuʹtt 6-7
kuhttuin. Lââʹssen kuhttuin valdiain lie ânnʼjõžääiʹj še
jiijjâs jooʹtti vaʹhttjemjoouk, kook kåʹcce tuâllaaʹššid
jeäʹrbi mieʹldd Kilpisjääuʹrest.
1980-lååǥǥast jååttlõk leäi aalǥâst seämma
tääʹzzest da occneškuõʹđi eeʹǩǩlååǥǥ pieʹllrääʹjest,
ko Ruõccâst Taarr Narviʹǩǩe raʹjje ođđ čuõkku.
Eeʹjjest 1990 Taarrâst puõʹtte teänab 80 000 auttâd,
da lååkk leäi occnem årra: eeʹjjest 1995 tõt leäi
50 000 auttâd. 1990-lååǥǥ looppâst kuuitâǥ aauti
lååkk šorrneškuõʹđi eʹpet. Vuäzzas tõt leäi tõn
diõtt, što Tâʹvv-Taarr Trooms vuʹvdd regškuõʹđi.
2010-lååǥǥast jååttlõk leäi nuʹtt seämma jiânnai ko
1980-lååǥǥ ââʹlmõs eeʹjjin.
Eeʹjjest 1992 Ǩiõttmaddi čuâǥǥas vuäǯǯai
ânnʼjõž ååʹblǩes da E8-klaʹssjummuž. Lääʹddjânnam
leäi vuâlggam mieʹldd Europpčuâǥǥas-suåppmõʹšše
juʹn 1960-lååǥǥast.
Eeʹjj 2016 aalǥ rääʹjest Taarr tuâll ođsmõõʹtti
organisaatios, da Kilpisjääuʹrest šõõddi tuâjjpäiʹǩǩ
12 taajže.

tuâllpõõrt leʹjje valmmâž täʹlvvmannust 2017, kuäʹss
puʹrǧǧee pukid ooudâb tuâllpõõrtid. Čuõkkui da
jååttlõkvuuʹdi raajjmõš leäi täʹlvvkõõutâst, leʹša tõt
juätkkji alggǩieʹzz 2017 da valmštõõvi seämma eeʹjj
čõhččmannust.
Ođđ tuâllpääiʹǩest lij õhttsiʹžže nuʹtt 500
mettarčiõkk-kõskkâd sââʹjj kolmmân põõrtâst.
Tuåimmlõõnj da jååttlõkvuuʹd lie plaanuum nuʹtt,
što leäʹt jorddam hiâlpâs tuåim, staanvuõđ da
energiašeäšttmõõžž.
Tuâll puõtt lie pueʹrääm čuõkku ouddmiârkkân
nuʹtt, što lie čiõlǥsmâttam jååttlõkjäʹrjstõõzzid,
tääʹzztam čuõkku, ođsmâttam čuõvid,
ciâggtam trafikkčuõvid da lââʹzztam ođđ
čuâǥǥaskurgglummšid da årstâʹttemsõõʹjid tuâll
vääras. Täk puârõõzz hiâlpte aautin vuejjmõõžž
tuâll puõtt da lââʹzzte reâugglai da jååttlõõǥǥ
staanvuõđ. Ååʹn raajjrâstldemsââʹj jååttlõkjäʹrjstõs
lij ânnʼjõžäiggsaž, tuåimmi da staani. Lââʹssen
pirrõsääʹšš lie valddum lokku nuʹtt što lie raajjâm
ânnʼjõž õõlǥtõõzzi mieʹldd påʹnnčääʹccsuõjjõõzzid
asfaalt âʹlnn kolggi leʹbe suddi čääʹʒʒ vääras.
Kilpisjääuʹr tuâll ođđ jååttlõkvuuʹd da
tuåimmlõõnjid vaʹldde veerǥlânji âânnmõʹšše 14.
čõhččmannu 2017.

Kilpisjääuʹr tuâll ođđ äiʹǧǧ

Teâttkäivv: Tuâll / Janne Nokki da Tommi
Laukkanen.

Ǩeâđđa 2014 plaaneeškuõʹtte ođđ jååttlõkvuuʹd
da tuåimmlõõnjid Kilpisjäurra. Plaan šõʹdde
valmmšen 2015 da raajjmõš aaʹlji ǩeässa 2016. Ođđ

Veiddsab historikk:
https://tulli.fi/web/tullimuseo/verkkojulkaisu/-/view/
pdf/5316637#book/
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2.2 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ MEÄʹR DA
RAAJTUMMUŽ

leʹbe määustää da õlmmstâtted dokumeeʹntid
põmmai âʹlnn leʹbe liâdggla ååʹblǩest.
Čeäppneǩ vaʹsttad tõʹst, što tuâjj leʹbe tõn vueʹss
ij čuõʒʒât kuälmad vueʹssbieʹli raajjivuõiggâdvuõđ
leʹbe jeeʹres raajjivuõiggâdvuõttläkka vuâđđõõvi
vuõiggâdvuõđ, ij-ǥa jeeʹres immateriaalvuõiggâdvuõđ.
Eʹtkkõs ij vuäǯǯ leeʹd ouddlest õlmmstõttum,
peʹce tõt âlgg leeʹd oođâs, nåkam mii lij tän-i pääiʹǩ
vääras plaanuum.
Ärvstõõllâmkriteeʹren lie eʹtǩǩõõzzi čeäʹpplõsvuõtt da ääiʹjmeâldlažvuõtt di tõt, mõõn puârast
eʹtǩǩuum tuâj vuäitt raajjâd da plaan viikkâd ooudâs.

Ǩeâšttõõttmõõžž mieʹrren lij kaunnâd jurddjid
õlmmla põõšši čeäppõstuâjast, mii puätt Kilpisjääuʹr
tuâllvoudda. Tõt rääjj päikka jiijjâs identiteeʹtt da
moojjad pirrõõzz.
Čeäppõstuâj âlgg leeʹd hiâlpp puʹtsted da
ââʹnned kuddân, jie-ǥa tõn jieʹllempââʹjjmääus
vuäǯǯ leeʹd čuuʹt õlli. Jõs tuâjj pärttšââvv mäʹhtt-ne,
tõn âlgg pâʹstted teevvad vuäʹnkõs ääiʹj seʹst.
Ij leäkku vuäittmõš seʹrdded tuâj vuäʹsttem
vääras vaʹrrjum tieʹǧǧid puõʹtti eeʹjjid tõn kuddân
âânnmõõžž vääras. Eʹtǩǩõõzzid ärvstõõlât
še materiaali pirrõsvaikktõõzzi da ǩeâllʼjeei
ouddnummuž perspektiivâst.
Tuâj materiaal da teknla čåuddmõõžž âʹlǧǧe
leeʹd nuʹvddem, što tõk jie leäkku vaarla oummid
leʹbe jeällmõʹšše jie-ǥa jeeʹresnalla heâmmad
tuâllpääiʹǩ tuåim. Tuâjj ij vuäǯǯ vaiǥsmâʹtted
peälštemtuåimid (omd. pååʹles, čaacktemkåʹdd)
ij-ǥa tuâllvuuʹd čiistmõõžž ni mõõn eeʹjjääiʹj. Tuâjj
âlgg ǩeâllʼjed piõgg da puõllâž. Tuâj plaanummšest
âlgg väʹldded lokku tõn, što Kilpisjääuʹrest vuäitt
tälvva kuâlddad sami jiânnai muõtti, da tõn
oiʹǧǧee ouddmiârkkân kolggâmčääʹccvoudda da
auttårstemsââʹj reeuʹnid. Tuâjast jie vuäǯǯ leeʹd
pâʹsttlõs vueʹzz, kook lie vaarla oummid, jieʹllʼjid
leʹbe jååttlõʹǩǩe.
Tuâjj ij vuäǯǯ čuõvvâd čuuʹt jiânnai
ij-õlmmlaid siiʹsǩlõõnjid. Põõrti sizz ij vueiʹt piijjâd
čeäppõstuâj vueʹzzid. Tuâjj ij vuäǯǯ vaiǥsmâʹtted
kååʹccemkamerai piijjmõõžž ij-ǥa heâmmeed
kuâsttmõõžž tuâlltuåimmpääiʹǩ seʹst pirrõʹsse (tän
tuʹtǩǩeet tääʹrǩben juåtkplaanummuž õhttvuõđâst).
Tuâjj ij vuäǯǯ heâmmeed kååʹccemkameraid čuõvin,
mii leädgg leʹbe vaajat eeuʹn.
Eʹtǩǩõõzzi ärvstõõllmõõžž ääiʹj
staanvuõttäʹšštoobdi ouʹdde tuâjain ceälkkmõõžž
cisttluʹvddkådda. Tõõi mieʹldd ärvstõõlât, âlgg-a
mâiʹd-ne pueʹreed tuâjai staanvuõđâst.

3 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ
TEKNLA TEÂĐ
3.1 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ
PROGRAMMÄʹŠŠǨEEʹRJ
Programmäʹššǩeʹrjjen lie tät ǩeâšttõõttmõšprogramm
da tõn meâlddõõzz:
Snimldõõǥǥ da video / sniimmi Tomi Valo
https://drive.google.com/drive/
folders/15BH8IaFXvZlo2d5GRvweE6_
o541prZcg?usp=sharing
Õlmmlaž kartt / http://www.elykeskus.fi/documents/10191/10837071/
Yleiskartta+Kilpisjärvi/1a8f583b-9110-497e-b0fa684a7f2cd815
Tuâjjplaan / http://www.ely-keskus.
fi/documents/10191/10837071/
Toimenpidesuunnitelma/27ab2ad5-51fd-4076-981ea1d49bfec1e0
Video Kilpisjääuʹr raajjrâstldemsââʹj
jååttlõkjäʹrjstõõzz virtuaalmaallâst
/ https://www.youtube.com/
watch?v=RdUOGWCr6MA&feature=youtu.be

2.3 ÄRVSTÕÕLLÂMKRITEEʹR

Čuâǥǥaspirrõs da šellj / http://www.elykeskus.fi/documents/10191/10837071/
Kartta+tieympäristöstä%20ja+piha-alueesta/
f63c7272-7ff0-485c-861f-10f6040b570f

Tuâj raajjmõʹšše lie vaʹrrjum jeäʹnmõsân 150 000
euʹrred (ärvvlââʹsspiiđ 0 %). Summ âânn seʹst pääʹlǩ
čeäppnekka, tuâj materiaal- da raajjâm-määusaid
da raajjivuõiggâdvuõđid kuulli vuõiggâdvuõđ
sniimmâd leʹbe väʹldded video tuâjast jeeʹres lååʹv-

Materiaal vuäitt laaddâd ǩeâšttõõttmõõžž
interneʹttseeidain www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
kilpisjarvi-taidekilpailu
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3.2 KÕÕČČMÕÕŽŽ ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ
PIRR
Ǩeâsttõõđjin lij vuõiggâdvuõtt raukkâd čiõlǥtõõzzid
leʹbe lââʹssteâđaid ǩeâšttõõttmõõžžâst.
Kõõččmõõžžid âlgg vuõltteed ǩeâšttõõttmõõžž
õhttvuõttooumže, amanueʹnss Heli Ahmiooʹje,
mââimõsân piâtnâc 1.3.2019 liâdggpååʹšt mieʹldd:
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.
Kõõččmõõžž da vasttõõzz lie anonyymlânji
vueiʹnnemnalla mââimõsân piâtnâc 15.3.2019
rääʹjest ǩeâšttõõttmõõžž interneʹttseeidain: www.
valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taidekilpailu.

jos tuâj ooudâsviikkmõõžž mâŋŋa jeäʹt leäkku õsttâm
čeäppõslaid, teknlaid da ekonoomlaid mieʹrid.
Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd tuåimmai
puuʹtʼteeʹjen vaʹlljuum tuâjai raajjmõõžžâst da
hoiʹddai lååʹppaaʹššid.
Rajjum čeäppõstuâj da tõʹst tuejjuum dokumentaatio lââʹzztet valdia čeäppõstuâjjtuåimmkååʹdd
norldõʹǩǩe da ruõkkât arkiiʹve.

3.3 ÄRVSTÕÕLLMÕŠ, PUÄTTMÕÕŽŽ
ÕLMMSTÂTTMÕŠ DA ČUÄʹJTUMMUŠ
Cisttluʹvddkåʹdd kåitt räʹtǩǩeed ǩeâšttõõttmõõžž
nuʹtt, što ciʹsttjum da cisttpeäggtõõzz vuäǯǯam
eʹtǩǩõõzzid vuäitt õlmmstâʹtted seärad 5.6.2019
ciistijueʹǩǩempooddâst.
Eʹtǩǩõõzzi ärvstõõllmõõžžâst tuejjeet
påʹrddǩeeʹrj, kååʹtt âânn seʹst tääʹrǩes
ärvstõõllmõõžžid pueʹrmõs eʹtǩǩõõzzin da vuäʹnkab
ärvstõõllmõõžžid jeeʹres eʹtǩǩõõzzin nuʹtt, što juõʹǩǩ
eʹtǩǩõõzzâst iʹlla sami jiijjâs ärvstõõllmõš.
Ciʹsttjum da cisttpeäggtõõzz vuäǯǯam eʹtǩǩõõzzid
da ärvstõõllâmpåʹrddǩeeʹrj piijât kuâsttjemnalla
seärad 5.6.2019 – piâtnâc 13.12.2019 kõskksa
poʹdde ǩeâšttõõttmõõžž interneʹttsijddu www.
valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taidekilpailu.
Ǩeâšttõõttmõõžž vuässõõđi preʹmme vuässõõđeeʹl
tõn, što ǩeâšttõõttmõõžž riâžži rueʹǩǩe ciʹsttjum
da cisttpeäggtõõzz vuäǯǯam tuâjaid jiijjâs
interneʹttservera čuäjtõõzz diõtt da ouʹdde tuâjaid
oummid ǩiõččâmnalla äävai neeʹtt pääiʹǩ.

3.5 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕʹŠŠE KUÕĐĐUM
EʹTǨǨÕÕZZI ÂÂʹNNEMVUÕIGGÂDVUÕTT
Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkååʹddest, Lappi ELYkõõskõõzzâst, Tuâllast da Senatt-ǩidlmin lij
vuõiggâdvuõtt čuäʹjted ciʹsttjum da cisttpeäggtõõzz
vuäǯǯam eʹtǩǩõõzzid õlmmlânji.

3.6 ÅÅSKTUMMUŠ
Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd ij ååskat (ei
vakuuta) ǩeâšttõõttmõʹšše kuõđđum eʹtǩǩõõzzid
ij-ǥa vaʹstted tõʹst, jos teâttõõzz leʹbe uʹccvuâkksaž
(pienoismalli) skääđšâʹvve ko tõiʹd vuõltteet.

3.4 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ MÂŊŊA

3.7 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ VUÂKKÕÕZZ

Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd vaʹlljad ciʹsttjum
tuâjain tõn, mii lij čeäʹpplânji, teknlânji da
ekonoomlânji šiõttlumuš. Tõn äʹlǧǧe viikkâd ooudâs.
Ooudâsviikkmõõžžâst da tuâj raajjmõõžžâst tuejjeet
jeeʹres suåppmõõžž ǩeâšttõõttmõõžž mâŋŋa.
Čeäppõstuâj pâʹrǧǧe ciâggted eeʹjji 2019–2020
ääiʹj.
Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd tuõʹllai jijstes
vuõiggâdvuõđ leeʹd raajkâni ni mõõn čeäppõstuâj,

Ǩeâšttõõttmõõžžâst tuåimmje tän prograamm
mieʹldd.
Jos ǩeâšttõõttmõõžž prograʹmme šâʹdde
tuejjeed muttsid leʹbe lââʹzztõõzzid, tõʹst teâđte
ǩeâšttõõđjid mââimõsân 30 peiʹvved ouddâl
ko ǩeâšttõõttmõš poott ǩeâšttõõttmõõžž
interneʹttseeidain www.valtiontaideteostoimikunta.
fi/kilpisjarvi-taidekilpailu, da seämmast kuuʹǩǩee
ǩeâštõõttâmääiʹj.
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3.10 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕŠPEEITAS

Ǩeâšttõõttmõʹšše kuõđđum eʹtǩǩõõzz
väʹldde meädda ǩeâšttõõttmõõžžâst, jos tõt
lij puättam ouddâl tõn ääiʹj mii lij iʹlmmtum
ǩeâšttõõttmõškååččast leʹbe tõn mâŋŋa, leʹbe jos
eʹtǩǩõs lij tän prograamm vuâstlaž. Jos eʹtǩǩõõzz
jeäʹt priim ǩeâšttõõttmõʹšše, määiʹn iʹlmmtet
ǩeâšttõõttmõõžž ärvstõõllâmpåʹrddǩeeʹrjest.

Ǩeâšttõõttmõõžž ǩiõl lie lääʹddǩiõll, ruõccǩiõll,
tâʹvvsääʹmǩiõll, aanrõšǩiõll da sääʹmǩiõll. Jos
programmversioin lie jeärtõõzz, tuejjee lääʹddǩiõllsa
versio mieʹldd.

Ǩeâšttõõttmõš lij sueʹllǥaž. Kuõđđum eʹtǩǩõõzzi
juõʹǩǩ äʹššǩerjja âlgg piijjâd nõmm-miârk.
Vuõlttuum eʹtǩǩõõzzid ǩiõttʼtââll pâi
ǩeâšttõõttmõõžž õhttvuõttooumaž, jeäʹt-ǥa teâđaid
raajʼjin pälljstuku ouddâl ko ǩeâšttõõttmõš lij
räʹtǩǩuum. Ǩeâšttõõttmõõžž õhttvuõttooumaž
päälljast tåʹlǩ ciʹsttjum da cisttpeäggtõõzz vuäǯǯam
tuâjaid raajjiteâđaid cisttluʹvddkådda, ko tõt lij
räʹtǩǩääm ǩeâšttõõttmõõžž.
Ciistʼtää pääccam eʹtǩǩõõzzi materiaal,
uʹccvuâkksaž še, hiâvtet õhttân raajjiteâđeesvuiʹm
kuuđ määnpââʹj ǩeeʹjjest ǩeâšttõõttmõõžž
räʹtǩǩeʹmest.

3.9 EʹTǨǨÕÕZZI SIISKÕSÕÕLǤTÕÕZZ

3.11 SIZZKUÂĐĐMÕŠ

Ǩeâšttõõttmõʹšše kuõđđum eʹtǩǩõs âlgg ââʹnned
seʹst täiʹd aaʹššid, što tõn vääldčeš lokku
ǩeâšttõõttmõõžžâst:

Ǩeâšttõõttâmäiʹǧǧ poott piâtnâc 26.4.2019 čiâss
24:00 Lääʹddjânnam ääiʹj (UTC+2).
Eʹtǩǩõõzz vuäitt kueʹđđed ǩeâšttõõttmõʹšše
vuõltteeʹl eʹtǩǩõõzz (pdf-teâttõk) vuõssargg
22.4. – piâtnâc 26.4.2019 kõõskâst WeTransferkääzzkõõzz (www.wetransfer.com) pääiʹǩ addrõʹsse
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi. Vuõlttâd eʹtǩǩõõzz
ääiʹjbeäʹlnn da taʹrǩǩed, što addrõs lij vuõiʹǧǧest.
Ko vuõlttääk eʹtǩǩõõzz, uuʹd WeTransferkääzzkõõzz saakkčokka täiʹd teâđaid: nõmm-miârkk,
raajʼji nõmm, õhttvuõtt-teâđ. Lââʹssen âlgg iʹlmmted
raajjivuõiggâdvuõđi vuâmšteeʹjid da vieʹǩǩteeʹjid, jos
raajjivuõiggâdvuõđ jie kuul ceâlai tuejj-jouʹǩǩe.
Ǩeâšttõõttmõʹšše vuäitt kuâđđjed uʹccvuâkksa
še. Tõn vuõltteet tän addrõʹsse: Senaattikiinteistöt, Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 00530
Helsinki vuõssargg 22.4.-piâtnâc 26.4.2019
kõõskâst, veʹrǧǧpõõrt äävaiåårramaaiʹji seʹst.
Materiaalâst âlgg leeʹd čiõlggsânji kuâsttjemnalla
tuâj nõmm-miârkk. Pååʹštpaʹǩaat ool čiõlgg teʹkstt:
Taidekilpailu, Kilpisjärvi.

3.8 ǨEÂŠTTÕÕTTMÕÕŽŽ ǨIÕLL

• Aazztemkääʹvvpirstõs 1:1000
• Karttvuäjtõõzz (kuvaupotuksia) da/leʹbe
perspektiivpirstõõzz määŋg åʹrnn (uuʹccmõsân 2)
• Vuäʹnkõs ǩeerjlaž čiõʹlǧǧummuš tuâj jurddjest,
raajjâmnääʹlest da -äiʹǧǧtaaulâst
• Mähssaʹrvvõs, koʹst puk jeeʹresnallšem määus
lie jeärruum (eritelty)
• Jeeʹres materiaal, mii čiõlǥat tuâj jurddi
Eʹtǩǩõõzz formatt lij jeäʹnmõsân kolmm
A3-šoora seeid õhttân pdf-teâttõkkân, koʹst
käunnʼje aazztemkääʹvvpirstõs, karttvuäjtõõzz
leʹbe perspektiiv, čiõʹlǧǧummuš, mähssaʹrvvõs da
jeeʹres materiaal. Materiaalâst âlgg leeʹd čiõlggsânji
kuâsttjemnalla tuâj nõmm-miârkk.
Jos ǩeâšttõõtti haaʹlad, ǩeâšttõõttmõʹšše vuäitt
kueʹđđed uʹccvuâkksa še.
Ǩeâšttõõđji identiteʹtt ij vuäǯǯ pueʹtted ouʹdde
nõmm-miârkâst da identiteeʹtt ij vuäǯǯ mieʹrǩǩeed
eʹtǩǩõʹsse. Pdf-teâttõõǥǥ âlgg nõõmted seämma
nõmm-miârkin. Pdf-teâttõõǥǥ šoorradvuõtt vuäǯǯ
leeʹd jeäʹnmõsân 8 Mt.
Teʹkstt mii eʹtǩǩõõzzin lij âlgg leeʹd nåkam što
tõn pâstt lookkâd A3-šoora priʹnttjum põʹmmjest.
Ǩeâšttõõđjin lij vuõiggâdvuõtt kueʹđđed
ǩeâšttõõttmõʹšše mäŋgg eʹtǩǩõssâd. Juõʹǩǩ
eʹtǩǩõõzz âlgg vuõltteed jeeʹres vuõlttõõzzâst da
jeeʹres nõmm-miârkin.

Cisttluʹvddkåʹdd 1.2.2019
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