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Kilpisjärvellä syntyi elokuvaa
Minun Tunturi-
Lappi -kilpailussa 
palkitut nuoret 
ovat kuvanneet 
lyhytelokuvaa 
Kilpisjärvellä. 
Kuvausleirille 
osallistui 12 nuorta 
Enontekiöltä, 
Muoniosta, Kittilästä 
ja Kolarista.

Sinikka Labba

ELokuvan käsikirjoi-
tusta on työstetty huhti-
kuussa Minun Tunturi-
Lappi -hankkeen Kolarin 
leirillä. Ideoita elokuvaan 
on saatu jokaiselta leirille 
osallistuneelta nuorelta. 
Tarinat maahisista, etiäi-
sistä ja alueen perinteistä 
on nyt ujutettu omatekoi-
seen filmiin, joka kertoo 
vuorenpeikoista.

Tarinoista on julkais-
tu myös kirja, ja eloku-
va julkaistaan lokakuus-
sa Ranskan leirillä, jossa 
nuoret tutustuvat ranska-
laisnuorten kotiseutuun. 
Siellä nähdään myös rans-
kalaisten ja italialaisten 
nuorten tekemät elokuvat.

– Tämä on ollut huikea 
kokemus! Odotan innol-
la Ranskaan pääsyä, kom-
mentoi kolarilainen Pihla 
Viinanen.

Niin ikään Kolarista 
oleva Pinja Tiensuu lisää, 
että hän ei jäisi tältä leiril-
tä pois mistään hinnasta: 
hauskaa on ollut.

Muoniolainen Valtteri 
Rauhala kertoo elokuvan 
olevan aika lähellä hänen 
tarinaansa. Hän on yksi 
kirjoituskilpailuun osal-
listuneista tarinankirjoit-
tajista, jotka nyt ovat mu-
kana elokuvanteossa.

Kolarilainen Mar-
ja Vaattovaara näyttelee 
myös Sieppijärven kesä-
teatterissa.

– Näytteleminen on lei-
rillä hauskinta. Näyttelen 
vuorenpeikkoa, kertoo 
Marja, joka on vain ker-
ran aikaisemmin käynyt 

Kilpisjärvellä.

Sami Öhman kuvaa ja 
editoi elokuvan sekä lisää 
elokuvaan sopivat jännit-
tävät efektit ja musiikin.

– Hirmu helppo on ol-
lut näitten kanssa. Minul-
le tämä tehtävä osui juuri 
siihen, mitä haluan tehdä.

Öhman kertoo, että 
kunkin kuvauspäivän ai-
kana saadaan pari minuut-
tia käytettävää materiaalia.

Projektipäällikkö Sofia 
Nikka kehuu, että tunnel-
ma on ollut koko ajan ren-
to ja leppoisa.

– Parempaa henkilöä 
kuin Sami Öhman en oli-
si voinut saada mukaan 
tätä nuorten hanketta to-

Enontekiöläinen Ingasofia Kalttopää (vas.) näyttelee eloku-
vassa Ahkua. Hän ja Alina Kuukasjärvi kertoivat myös löy-
täneensä kuvauksien yhteydessä ”järkyttävän kauniin pai-
kan”.

Nuorten elokuvaa kuvattiin Korrijärven kämpällä Norjan rajan tuntumassa Kilpisjärvellä. Elokuvan tekijöitä vasemmalta: Orvo Öhman, Sofia Nikka, Valtteri Rauhala, Alina Kuukasjärvi, In-
gasofia Kalttopää, Jere Mätäsaho ja Sami Öhman

teuttamaan, sillä oleellisin 
osa on tämä lyhytelokuva.

Hän lisää, että eloku-
van teko on pitkiä päiviä 
ja paljon odottamista.

– Silti kaikki ovat jaksa-
neet olla hyvin mukana, 
ja ryhmä on tsempannut 
toisiaan. Kaverista pide-
tään huolta, eikä kaveria 
jätetä. Katsoimme nuor-
ten kanssa läpi kuvattua 
materiaalia, ja kylmät vä-
reet tulivat iholle. Eloku-
vasta tulee hyvä.

Aikuisia elokuvassa ei 
juurikaan ole.

 – Olen ainoa pörrö, jo-
ka saathin ympäripuhut-
tua tähän, nauraa avusta-
jarooliaan muoniolainen 
Orvo Öhman. u 

uu MinunuTunturi-Lappiuonukansainvä-
linenunuortenuhanke,ujonkaukohde-
ryhmäuovatu11–14-vuotiaat.

uu Hankkeessaupyritäänukokonaisval-
taiseenunuortenuhyvinvoinninujau
asemanuparantamiseenumaaseudul-
la.uTarkoituksenauonuvahvistaaunuor-
tenuitsetuntoa,uitsetuntemustaujau
kulttuuristauidentiteettiä.uToiveenau
onusaadauomaukotiseutuunäkyväksiu
jauverkostoituaukansainvälisesti.

uu Hankkeenukumppanimaatuovatu
RanskaujauItalia.uPääkumppaniuonu
sardinialainenutoimintaryhmä.

uu HankkeenurahoitusuonuManner-
Suomenumaaseudunukehittämisoh-
jelmastau2007–2013,ujausenusuoma-
lainenutoimintaryhmäuonuKyläkult-
tuuriautuntureittenumaassaury.

uu KittilänuKonkäälläuoliukeväälläukan-
sainvälinenuleiri,ujohonuosallistuiu
suomalaistenuleiriläistenujauhuolta-
jienulisäksiu140uitalialaistaujau7urans-
kalaista.

uu Hankkeenuhuipentumauonulyhytelo-
kuvanuensi-iltauKinouYlläsu-festivaa-
leillausyksyllä.uElokuvaueditoidaanu
Muoniossa.

Minun Tunturi-Lappi


