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RAKKAAT KATSOJAT!
Olen iloinen saadessani toivottaa teidåt sydiimellisesti tervetulleiksi BeaivvåS Såmi Teåhterin

k;kÅ;; esi -esitykseen tlinå vuonna.'Alkuperåiskansojen vuonna olemme halunneet

suunnata huomion kolttasaamelaisiin."- 
iå-å" tienen tyh-å" iilimyksgt ja menetykset suurvaltojen veilisten va]llt1stelujen.la

sotien s"u.'*ks"nu ouut harvoin'esillå olleita tosiasioita. Esitys rakentuu histiriallisten

i"iit"p"tttr-i"n ymp:i.ille, mutta Siina ja håinen pieni.perheenså ovat kuviteltuja henkilditå'

Toivomme "raeiru-t<iluuJ'i 
"sityt 

J"n olevan muiitutus siitå ettå sodassa ei l6ydy voittajia,

uuin t a*ii1a. Sodun aiheittamat haavat eivåt parane rauhansopimuksen kirjoittamisella. Ne ovat

haavoja jotka eivåt milloinkaan Pqane.-- 
M.J,3åtf.a otemme iyntyneet jaka-svaneet so$ryj.{k9is.esså Lånsi - Euroopassa, emme ole

milloinicaan kokeneer åAån raaåolisuutta niin låhållå kuin juuri niiinå påivinå. Sodan

raadollisuus ei ole ollut koskaan niin liihellå meitå sodanjålkeisesså Liinsi-Euroopassa kasvaneita

kuin juuri nåinå piiivinå.
M"e nåemme fieiAai jåf<u piiivå televisioruudussa, niimå kodittomat ihmiset sodan kauhut ja

ruska kasvoihinsa f"itriuutuå"ina. He koputtavat ovellamme ja 9ov1f turvasij.aa. Ja sydåmessåån

he kantavat påivåstå piiivåån pieneneviåtoivoa palata jonain påiivånå kotisrjoilleen
uudelleenrakentaaksåen tuhoiut kotinsa ja palatakseen tuttuun arkieliimåiinså.-'- 

frt"n t11na pienirytt-a Suenjel'ista eråana kohtalokkaana syyspåivånå vuonna 1944.

Haukur J. Gunnarsson
Ohj aaj a j a teatterinj ohtaj a.



sUENJELTN vÅrr - 1940
Kta;d" trl"isodan CTgtg+0xlitt"n n3faaLat Suenjelin.(Petsamon Suonikyliin) lapinkylån

saamelaiset kevåiiillå takaisin luonnonrikkaille asuinalueiileen. Sodan vuoksi ovat kaikki

arkiptiivåiiset sekå r""".iii"iir" oilet toimelvilvætv"""i. Nii" å"æ *vtls viiviistyneet Ånttaksen

jaMådreninsuunnitteillaollgthiiåt. ., r,-r rts_^_:_..^-L^--io-r,,n
'-- 

-fn 
rot*, nui*unJui*n-nott^ on jo kohta matkalla Mådrenin vanhempien lu.o sopimaan 

-

uudesta vitkipiiiv:istA ffar"n sisarenia qana tiu.sau qq!å,kun taas hiinen iiitinså Siina nuhtelee

hiintå kåirsimåttomyyå;$å" fi* t ies Evvan tukee Ånttasta,;oka koristauduttuaan liihtee

matkalle.
Mådren pistiiytyy kylåisså matkalla isoiiitinså luo.He kuulevat kåen kukkuvan ja Siina kertoo

vanhasta kortt**i"iårårtå;;iom;kiltujootu mukaan kiiki varoittelegja enngsiaa joko

onnea tai onnettomutta. Dana on saanut tarfeekseen onnettomuuksista' Hiinen mieleståån on

aika unohtaa menneisyys ja elåå tåtå piiivåå'

Talvisota on loPPunut
hnj o itti arkiP iiiv iimme
nyt kotona olemme
t[inUa enane kihde Pois

Rakns Suenjel on kotimme
antan r iH<nan lu.o nnon me ilk

Rakøs Sueniel
Me kunnioitamme lain luonnon
Maita enune omistancet
ne kuuluu kaikille ekiimille
l<asv e ille i a aurin golle

H e ry 6 s tdt civ tit as uins ii oi amme
v aativ at m e i.ddn mait amme
he sotivatia taas soPivat
lcy symiitt ri me ilt ri, s o P iiko

SIINAN MENNEISYYS
Saadakseen Danan fi-**å?in ettå ellimiisså on asiota joita ei voi eikå saa unohtaa, kertoo

Siina menneisYYdeståiin.

Kivun raskns taakkn
as uu hilj aa sy dime s s iini
mui s t oj en t e r riv ii s tirmri r aas t ao
v e ren ijnni alati kuiskna ;
et saa unohtaa

Ennen l.maailmansotaa oli Siina onnellinen nuori vaimo Suenjelissa, joka tuo.lfgin kuului

Venåjåille. Elåessåiån onn"ttis"sti miehenså ja-kolmen terveen tåpsessa kanssajåtti hiin

huomioimatta kåen varoitukset, aina kunne's l.maailmansota alkoi. Hånen miåhenså kutsuttiin

sotapalvelukseen Venåjån Tsaarin alaisena'

I Io is e t ricin e t v aike ni
askeleet keperit alkoi Painaa
rakns puolisont sotaan meni
lcylmdt il<rivrin muistot itkee;
sinii et saa wtohtaa

Elåmå oli vaikeaa Suergeliin jååneillå naisilla. Miesten,metsiinkåvien liihdetryå sotaan olivat

ruokatarpeer viihisså ja moner kuoliuut nåilåan. Siinuttå ei riittiinyt tarpeeksi maitoa imetettåviille

vauvalle-en. Eråånå yonå lapsi kuoli.

Siipien aIIa tYhiYYs
J urnalan sylis s ri lev tih^dat
ci i d in sy drin y r itt iui ymmå r t ci(i

mutta s o lina j o en kuiskaa ;
sinci et saa unohtaa



Miehet palasivat sodasta.Siina odotti miestååin, ainoaa joka olisi saattanut keventåå

nuorimmaisen kuoleman aiheuttamaa surua. Hiin ei koskaan palannut.Yhdesså muunSuenjelin

"a"" 
t*g" joutui Siina jattiimåån jåiihyvåiiset elåmålle rajan Venåjiin puoleisilla alueilla.

Nyt hyv risti j ddkdii trinne
p uo Ii s oni o uto on hautaan
untuv ais e t hauta.an tuttuun
pime ris s ri te kuisl<natte ;
sinii et saa wrchtaø

lÅÅnvvÅrspr SoTILAILLE - r94't"
Su"r:"fi" våiki ei saanut unohtaa. Toinen maailmansota alkaa ja Suenjelin miehet kutsutaan

sotafalvelukseen. Qn kipeåå jåttliå hyviistit rakkailleen.
- - 

rriuarun pelkåå Å"dfu;"puolestå, muna tåimå yrittåå olla optimistinen siitii huolimatta etfii he

kuulevat kåen kukkuvan kotipihalla.
b*u3u Ewan, oituuun.;oionkin aikaa naimisissa, suunnittelevat lapsen hankkimista. Tiimå

våirittiiå heidiin 
"ronfr"*.åfi]Mvor 

Siinan on raskasta påiåstiiå poikansa ja våvynså vieraiden

sotaherroj en palvelukseen.

Oudot sotaherrøt
O udot s otahe rrat ry 6 s ttui
me i.drin ylj iit, v e Ii et, p uolis ot
Sanoo suojella ttiYtYY maa
me lcysymme; kenen maa, kenen sota

M it e n lap s i y mmti rt tiri
hn isii jrittriii arinnn
M iks i s e litt iui v alhe ita
kun lqsyvdt; kenen maa, kenen sota

Mahlaton puu
Nyt kotoa kaukana pois
en tunne jcirviii, maita
En kuule ricintri morsiamen
vain unessasinne voin lentriti

Kantaariitimarhetta
tans l.ap si Laskettava on
ain lairsiii yl<sin kiPuja
ja lcysyy; kenen maa, kenen sota

Emme op pine et m.anta omistaa
kunvedet kuuluumaahan
I hminen o s a koko nai s uutt a
emme lcysyneet; kenen maa, kenen sota

Kuivunut on lcyYnel silmistcini
ei korvat kuule murhetta
He kai otti, Iuuli minut sotilaaksi
ja rauhan toive pyyhittiin, haudattiin

Nyt kuin mahlaton Puu
Mind kuivun ia lcYlmetYn

SOTILAIDEN IKÅVÅ . T943
åitt".,iJi ri""* Lrai*iir"rt"llå sodan julmuuua. Åottas yrittiiå sr1o1-9fla itseaan yrittiimiillå olla

t"""piåi^i"en. Evvan kåirsii joka kertå.joutuessan ampumaan vihollisen. Tietåmåttomyys

tulevaisuudesta tekee kipeaa'motemmilie. He kantavat huolta kotivåeståja odottavat påivåå

jolloin saavat taas elåå vaPaina.

Sotatanner mulca kotini on
ja kuulen aseen kuisknvaan-Tulee 

sinun sinun tappaa, ampun vihnta
henkeiisi ei tule suoiella, variella

EVVANIN KIRJE _ 1944
Seurauksena Evvanin eråistå harvoista kåynneistå kotona on Ewanin ja Danan jo. pi!!1an
loiuoÅu rupsi. Tåmå viirittåå hiinen kirjettåiin Danalle. Evvan ei ole vielå saanut nåhdå lastaan.;a

hånellå on kova kotiikåvå.



lÅÅnvvÅrspr SUENJELILLE - te44
syf.ryffa 1944 saavats;"J"i* tgwt evakuointikåiskyn.Siina eih?lya !rWa$9.Vå 

ettå heidiin on

iaitåttå"a fåtinsa,ia;;åfil sotilaat alkavat teurastaa heidiin kotielåiimiåån, kåisittiiå h?in

iil*t""n vakavuriden. Jalkaisin he jattavat hakseen Suenjelin.-_ 
Fuif.Afulogu 

"uuftoniriu 
ruttol*n kuorma-autoihinhe tapaavat naapureitaan. Dana ei viilitå

sekasorrosta ja ryhtyy imeffåmiin itkeviiå lastaan'

Vnøf.f.ia iyniyy pa"tf,ti.Ventiliiiset sotilaat ovat tulleet ja ihmistenJåytyy kiir.ehtiå

autonlavoine.semsånån t".r."ua vrittåiå Dana suojella laståan vaatteilla ja peitoilla. Turvassa

autonlavalla aikoo hå"j;d;imetilimista. Hå toteå lapsensa kuolleen, tukehtuneen paniikin

hetkellå.

Mihin olet menossa
Mihin rantaan astumme
mihin p aiH<nan i o udumme
missii sydmme huomenna
missii yi)mrne nukumme

Mihin olet menossa
missti tuleviasuus

EVAKOSSA - 1.945

Eliimiiniin køukana Poissø
Il<dviissti ei ole pluitri
raslcnt kivet syfuintrini Painaa
voi nriitd piiivien tYhiYYttri
lo p p umatt omnn P itkiit Y d t
ja elrimri, elemri knulcana Poissa

sEvETTIIÅnvr - L949

Uusi koti
Pitkii mntka on PdrittYnYt
raskns sota unohtunut
arp e utumns s a haav at sYv cit
silki olemme uudessa kodissa

Kotimme , toivomme
S ev e ttij cirv en r anno illa

K o sl<n ko tiin P iitis e mme
kosl<n luona lieden
Kenen hallus s a nYt olemme
Kul<n me i s t ii v tilitt dd

Mihin oletmenossa
missri tuleviasuus

I lois e t n aurut v aienne e t
h.ausl<nt t ar innt hili erm e e t
raskaat tydt on loPPuneet
vainmuistoien ikivri
jø elemii, elemri l<ntkana Poissa

Naiset elåvåt nyt pakolaisleireisså. Ruoka on våihisså ja juo.mavesi huonoa. Monet kuolevat'

il; on sulkenuffupi"n menetettyåån surunsa sisaania. Siinan mielestå tiimå on Jumalan tapa

,*:"ri" o*aa kun iu* trtaor"n on sitå -i"rta eftå Dana on pakotettava eliimiiiin surunsa låpi.

Miehet palaavat.od*tu. Evvan on uutrinÅoittn*t ju sairåalassa. Ånmaksen kantamat haavat

"iuåf 
of" nåtyuia. ffan kieltåytyy jakamasta-sotakokernuksiaan Madrenin kanssa.

i"*"pu[ottuu D*; keft6ååun lapsesta jota hiin ei saanut milloinkaan nåhdå, ja viimein

saattaa Dana ilmaista surunsa.

Aloitettuuusi eliimri
uudet polut auknistava
silti muistamme mistri tulemme
tiinne uutta kotia rakentae s s a

Kotimme , toivomme
S ev e ttij rirv en r anno iIIa

Elettyåån kodittomina useita vuosia saavat Suenjelin saamelaiset Suomen valtiolta Sevettijiirven

alueen asuttavaksegn. V.1949 ovat useimmat alkaneet kotiutua.
Vihdoin voivat Antt"tl" ft4aO."" avioitua' Kunsuuri påivå koittaa aja119l911t he kuluneita

uuoriu ju-[ulnc"a mita on ehtinyt tapahtua siitå hetkestå iåhtien kun he paattivå mennå naimisiin'

Sota ori jattånyt jiilkenså heihin molempiin.



prÅnnpN J^l ÅNmns
$;ti:"trt; råttuu pi* alkaa.Mådren ja Ånttas menevåt naimisiin kolttasaamelaisen
vihkiriristradition åukaan. Dana avusiaa Mådrenia koristautumaan morsiammeksi. Nu_oren tyttin
pniiiftin" 

"uihdetaan 
naisen påiihineeseen. Siina siunaa vihkiparin ja juhla iloisine katrilli -

tansseineen on alkanut.

SIINAN RUKOUS
Vihki*ir"n jiitkeen rukoilee Siina omiensa puolesta. Hlin kiittiiå Jumalaa siitii ettii nuoret

viimeinkin s:aiuut viettiiå htiit?iiin ja eftå Danå jzilleen odottaa lasta. Håin pyytiiii Jumalaå antamaan

anteeksi ettii hiin on toisinaan epåittyt.Vantra Siina on våisynyt juhlan ja pitkiin eliim?intaipaleen
jiilkeen.

SIINAN PERINTO
Sii*"i of" elåinytturhaan. Hiin jåniiårikkaanpegnnpn ja].keliiisilleen. Huolimatta.kipeistå__..

irtoiriuioilla elåme on hiintå kohdellut on Siiialla aina ollut voimia nousta taas jaloilleen. Håin

on opettånut Suenjelin våen j?ilkeliiiset ajamaan kået pihoilta metsåiiin.


