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Alggsääʹn
Tän rapoort ǩeeʹrjtummuš jåʹttji jurddjest, što leʹčči pueʹrr
noorrâd õõuti looʹǩǩi sizz õuddmiârkid tõʹst mõõn nalla
õõuʹdeed sääʹm ǩiõli âânnmõõžž da jeällted sääʹm ǩiõlid
jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnam, Taarrjânnam da Ruõccjânnam
sääʹmvuuʹdin. Sääʹm ǩiõli seeiltem da õõudâsviikkâm diõtt
tueʹjjeet tän poodd jäänab ǥu ni kuäʹss ääiʹjben.
Sääʹm ǩiõli jeälltummuž lie tuâjjnes välddam määŋg pääiklaž
õõutstõõzz, jânnmi Sääʹmteeʹǧǧ, määŋg tuʹtǩǩeei da
universiteeʹtt, määŋg ǩiõlâs mõõntam, alggǩiõlâs pueʹrmõs
siltteei da ođđ ǩiõl mainsteei. Sääʹm ǩiõli jeälltummuš lij
kaggum še jânnmi halltõõzzi äʹššliiʹsti õõl. Sääʹm ǩiõli sââʹj,
sääʹm ǩiõlltuâj da jeälltemhaʹŋǩǩõõzzid kuõskki raportâsttmõš
sääʹm mediast lij sõrgg juõʹǩǩpeivvsaž. Nuõr kampanjâʹstte
sosiaalʼlaž mediast ǩiõleez beäʹlest. Määŋg sääʹmǩiõllsa
musiikkneeʹǩǩ da sääʹmǩiõllsa ǩeʹrjjneeʹǩǩ haaʹlee tuärjjeed da
õõuʹdeed tuâjaines ǩiõli âânnmõõžž. Pukin täin huõlǩani sääʹm
ǩiõl jie leäkku staanâst ni viõusmõs vuuʹdin. Ǩiõl suõjjlummša lij
tarbb juõʹǩǩ åʹrnn1.
Rapoort mieʹrren lij põrggâd kovveed tõn, mõõn määŋgain
naaʹlin sääʹmõõutstõs tuejjad täʹbbe ǩiõleez õuʹdde.
Haʼŋǩǩõõzzi, mõõntõõllmi, vuõʹjji da ođđ raajõõzzi tueʹǩǩen
lij õhtt da õhttsaž mieʹrr: ainsmâʹtted ǩiõl pueʹtti äiʹǧǧ da
ǩiõli serddmõš ođđ puõlvvõõǥǥid. Täʹst cuäʹjtum kovvõõzz
lie vuäʹnkõs õʹhtteǩeässmõõžž måttmin sääʹm ǩiõll jeälltem
õuʹdde tuejjuum haʹŋǩǩõõzzin, rajjum mõõntõõllmin da
raajõõzzin, koin tääuʹjmõõzz lie puârast dokumentõʹsttum.
Tõin käunnai jiânnai lââʹssteâtt jm. kovvõõzzi looppâst
käunnʼjeei neʹttliiŋki mieʹldd da rapoort looppâst käunnʼjeei
teâttkäivv- da ǩeerjlažvuõttloǥstõõǥǥ veäkka. Täʹst čuäʹjtum
kovvõõzz koʹlle šuurab obbvuõđid da lie nääiʹt vuäzza šuurab
ǩiõlljeälltemtuâjast. Õuddmiârk sääʹm ǩiõli jeälltummšest
da sääʹm ǩiõlltuâjast leʹjje nääiʹt leeʹd jiânnai jäänab ko tän
rapoʹrtte põõʹsti čaaǥǥted!
1 Ǩč. Gaski 2015 da Aikio 2016
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Ǩiõl jie jiâllu jiõččines peʹce tõk kaiʹbbje kuʹǩesäiggsaž tuâj da
nâânas čõnnõõttmõõžž. Jeeʹres åʹrnn sääʹmõutstõõzzin čõõđ
vikkum haʹŋǩǩõõzzin da jååʹttmen åårrai ǩiõlltuâjast lij jiânnai
õhttsaž. Õhtt nåkkmin lij määŋgai paaiʹǩi õuddpeâmmast
älggam ǩiõl maacctummuš nuõrab puõlvvõʹǩǩe da
õuddpeâmmast äigga vuåǯǯum kuõiʹtǩiõllsažvuõđ õuddnem
juätkkmõš škooulâst. Õhtt muu tän rapoort ǩeeʹrjteen
vuâmmšem aaʹššin lij, što ǩiõl jeälltummuž alttee täujja siõm
päärnai puärraz, kook seämmast čõnnâʹtte äšša nânnsanji.
Õhttsaž lij še ođđ sääʹmǩiõllsa nuõri puõlvvõõǥǥ šõddmõš
da pääiklaž sääʹmõutstõõzz da maaddârpuärrsi puõlvvõõǥǥ
miârkteei sââʹjj ǩiõl da kulttuur serddmõõžž resurssân.
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Õhtt muu vuâmmšem peäggtem värdd aaʹššin lij še tõt,
mäʹhtt sääʹm ǩiõlltuâjj mainstââll sääʹmõutstõõzz aktiivlaž
õhttvuõđi pirr jeeʹres alggmeeraid da ǩiõlʼlaž uuʹccbõõzzid
pirr maaiʹlm. Aainâs vitt sääʹmõutstõõzzâst ââʹnnmest
åårrai ǩiõl jeälltem mõõntõõllmin lij puhttum da suåvtum
sääʹmõutstõʹsse âʹldd maaiʹlm nuuʹbb lääidast. Tõk lie Ođđ
Seelaand (Aotearoa) alggmeer maori raajjâm ǩiõlmaacctemmall, koon mij tobddâp sääʹm ǩiõllpieʹssen, Ameriikk Kaliforniast
vuåǯǯum tobddmõõžž uʹcc alggmeerai ǩiõli jeälltem õuʹdde
rajjum ǩiõllmäästarmõõntõõllmest da kuälmeen cymri ǩiõl
kõõskõssân da čâđđmen Walesist aalǥtum ǩiõllkõõskõõzz.
Sääʹm õllškooul (Sámi allaskuvla) jäʹrjsti 1990-lååǥǥ aalǥâst
škooultõõzz, koon äiʹǧǧen haʹrjjneš cymri ǩiõl jeälltummša
rajjum mõõntõõllmid2. Walesist tuejjuum ǩiõlltuâjj vaaikti
vuõiʹǧǧest sääʹm ǩiõllkõõskõõzzi šõddmõʹšše da še sääʹmǩiõllsai
peiʹvvhåiddampaaiʹǩi vuâđđtummša nåkam päärnai vääras, ǩeäi
dommǩiõllân ij leämmaž sääʹm ǩiõll. Õhttân õuddmiârkkân
peäggtam veâl Levangenist (Loabát) toiʹmmjeei sääʹm
ǩiõllkõõskõõzz (Ástavuona giellagoahtie) raajjâm rääʹvesoummid
jurddum da sääʹm ǩiõʹlle suåvtum mättʼtem-mõõntõõllmõõžž,
koon maddi lie Israelist da hebrea ǩiõl jeälltummšest.
Mââimõssân peäggtum mõõntõõllma tobdstõõttmõš ij šõddâm
veâl tän rapoort tuejjeem äiʹǧǧen.

2 Kj. el. Todal & Pope 1996.

Sääʹm ǩiõli mättjem da jeälltem õudldõõzzid raajât
hooddin še ǩiõllteknologia sueʹrjest. Digitaalʼlaž
mättmateriaali, interaktiivlaž pedagooglaž prograamm, sääʹm
vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemprograamm, digitaalʼlaž sääʹnnǩeeʹrj da
jm. mätʹǩǩteʹlfoonid rajjum suåvldõõzz puäʹtte hiâlpted
da älšmâʹtted sääʹm ǩiõl âânnmõõžž da mättjummuš.
Trooms universiteʹtt sääʹm ǩiõllteknologia kõõskõs, Sámi
giellateknologiija guovddáš, veekk aktiivlanji õõudâs sääʹm
ǩiõlid kuulli ǩiõllteknologia, koon toimmjummšest lie mieʹldd
juʹn tâʹvv-, aanar-, nuõrtt-, saujj-, juuʹlev- da ǩiʹldd sääʹm ǩiõl.3
Giellatekno õhttad sääʹm ǩiõlltiõđlaž da ǩiõllteknolooglaž
tuʹtǩǩummuš programstummša raajeeʹl ânnsallaš suåvldõõzzid
jeeʹres ǩiõllõhttõõzzi vääras. ”Takai ââʹnnem vääras
täävtõssân lij õõudeed ǩiõllteknologia veäkka sääʹmǩiõli
mättjummuž, mättʼtummuž da âânnmõõžž. Ij ni õhtt ǩiõll pââʹst
toiʹmmjed modeernlaž õhttsažkååʹddest ǩiõltaʹrǩstemtaa-,
teʹksttanalyystaa-, mainstem- da ǩiõllmättjemprograammitaa
ij-ga elektroonlaž sääʹnnǩiiʹrjitaa.4” Mââimõssân ođđ suåvldõõzz
čuäʹjte, što sääʹm ǩiõl jie leäkku museoneäʹvv peʹce jeäʹlle
nânnsanji ääiʹjstes.
Späʹssbõõššam sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllsuåvtõõzz šiõǥǥ kommeeʹntin
da vueiʹtlvažvuõđâst rapoort tuejjummša da ođđ aaʹšši
mättjummša.

Gáppe Piera Jovnna Ulla/ Ulla Aikio-Puoskari
Jåårǥlâttam Merja Fofonoff

3 Ǩiʹlddsääʹmǩiõll kooll nuõrttsääʹmǩiõlid da tõn mainste Kuâlõknjaarrǥâst Ruõššjânnmest
4 < http://giellatekno.uit.no/ >
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1. Jååʹđtelm
Jåårǥlâttam Heidi Gauriloff

S

ääʹm ǩiõli jeälltummuš lij kaggõõttâm sääʹm ǩiõltuâi jäänmõsân
kuâsttjeei täävtõssân Lääʹddjânnmest, Ruõccjânnmest da Taarrjânnmest mõõnni 25 eeʹjj äiʹǧǧen. Ǩiõli jeälltummuš lij jåttjam
ǩiõllõõutstõõzz jiiʹjjes taarbin da aktiivlažvuõđâst juʹn mäŋgglo
eeʹǩǩed mââiårra, leša čiõlggsânji õlmmsa valddum teeʹmen, täävtõsân da
tuʹtǩǩeemteâđaivuiʹm argumentõsttum ǩiõllpoliittlaž programmân tõt lij
kaggõõttâm 1990- lååǥǥast ääʹljeeʹl.
Ǩiõli jeälltem tueʹǩǩen lij teâtt puki veâl mainstum sääʹm ǩiõli vaarvuâlažvuõđâst da looʹjid iiʹjjid juätkkjam ǩiõlvaajtõõzz ouddnummšest. Ǩiõli
vaarvuâlažvuõtt miârkkšââvv tõn, što ǩiõl lie vaarâst čackkâd teʹl ko tõk
jie teänab sirddu ođđ puõlvvõõǥǥid leʹbe serddmõš ođđ puõlvvõõǥǥid lij
čiõlggsânji njuõrrâm. Sääʹm ǩiõlin, kook algg aalǥâst lie leämmaž õhttsiʹžže
lååi, Kuâlõõǥǥ njaarǥâst mainstum äʹǩǩelsääʹmǩiõll lij čackkâm eeʹjjest
2003 ko tõt mõõnti mââimõõzz mainsteejes5. Uuʹm da piiddâm sääʹm ǩiõli
vueʹǩǩ lij samai hueʹnn, tõin lie teänab tåʹlǩ 10-20 mainsteeʹjed. Täid ǩiõlid
kuõskki jeälltummuš lij kuuitâǥ še jååʹttmen.6
5 Rantala & Sergina 2009.
6 Sääʹmteʹǧǧ 2014, 8, 12 (Ruõcc); < http://www.giella.org > 6.4.2016.
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Teâttmõš sääʹm ǩiõli vaarvuâlažvuõđ õhttsažkååddlaž - poliittlaž
da historiaalʼlaž määinain lij lâssnam da sääʹm ǩiõli jeälltummuš lij
kaggõõttâm Lääʹddjânnmest, Ruõccâst da Taarrâst meersaž politiikk
leʹbe jânnam halltõõzz äʹššliʹstte. Takai tääʹzzest vuäitt särnnad, što sääʹm
ǩiõli jeälltummšest põõrǥât koʹrjjeed Tâʹvvjânnam historiaaʹje kuullâm,
juõʹǩǩ jânnmest jeeʹresnallšem ååʹblǩid vuäǯǯam suddeem- leʹbe assimilaatiopolitiikk tueʹjjääm skääđ da viõǥǥtõõllâd mõõntum lååi eeʹjj äiʹǧǧen
tuejjeeǩâni kuâđđjam ǩiõlltuâi.
Ǩiõli jeälltummšin leʹbe revitalisaatioin põõrǥât jm. ǩiõli ââʹntemvuõđ
lââʹzztummša modeeʹrn õhttsažkååʹdd jeeʹres vuuʹdin (corpus planning),
ǩiõli õhttsažkååddlaž sââi pueʹrummša (status planning) da ǩiõli pueʹttiääiʹj
plaanummša (acquisition planning).
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Sääʹmǩiõli korpuuzz plaanummuš aaʹlji juʹn ouddâl 1900-lååǥǥ pieʹllrääʹjj
sääʹnnǩeʹrjj – da ortografiatuâjain. Terminologia- da ǩiõlhuõlltuâi
lij tuejjuum kuuʹǩǩben tâʹvvsääʹmǩiõl pirr leša tõt juätkkai ooudâs
da lij vääžnai vueʹss jeäʹrben uuʹccab sääʹmǩiõli jeälltummšest. Tät
ǩiõllplaaneemsueʹrǧǧ lij ååʹn ođđ vueʹjjest (2015). Tâʹvvjânnmi Sääʹmteeʹǧǧ
jåttʼte eeʹjjest 2013 tuâi tuejjääm õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹm ǩiõli
ämmat – da resursskõõskõõzz Sámi Giellagáldu, (Sääʹm ǩiõllkaʹlddi), koon
tuåimmjummuš puåtkkni pâʹjjel eeǥǥas ko teäggtummuš puuđi mâŋŋa
haʹŋǩǩõõzz vuõssmõs poodd ǩeässa 2014. Sámi Giellagáldu juätkk eʹpet
čâhčča 2015 tuåimmjummuž EU – prograamm tuärjin eeʹjj 2018 räjja.
Sääʹm ǩiõli terminologia- da ǩiõl-huõlltuâjast ij leäkku snäätnai teâtt
juätkkjummšest.
Sääʹm ǩiõli statuuzz plaanummuš õhttan sääʹm ǩiõli sââi da
ââʹnnemvuäittmõõžži kuõskki lääʹjjšeâttmõõžž da sääʹmǩiõllsaž Õlmmsaž
kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõʹšše. Õhttsažkååʹdd jeeʹres vueʹssvuuʹdin
sääʹm ǩiõl vaʹldde lokku vuõssmõsân škooultõõzzâst da tõn pirrsaž
lääʹjjšeâttmõõžžâst. Sääʹm ǩiõl pueʹtte mieʹldd Tâʹvvjânnam mättõõlǥtõsškoouli prograamm da tõi pirrsa lääʹjjšeâttmõõžž vuâđđškooulääiʹj aalǥâst7.
Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmʼmõš jåttji Tâʹvvjânnmi peiʹvvhåiddriâšldõõǥǥin
1980- lååǥǥast. Vuõssmõs spesiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj pueʹtte viõʹǩǩe 1990lååǥǥast. Õlmmsaž kääzzkõõzzin pueʹrmõssân kuâsttjeei ouddnummuš
lij šõddâm sääʹmǩiõllsa media šõddmest. Ouddnummuž lij leämmaž
7 Ruõccjânnmest seʹrddje vuâđđškooul mättʼtõʹsse 1960-lååǥǥ aalǥâst, Taarrâst
1960 -looǥǥ äiʹǧǧen. Lääʹddjânnmest vuâđđškoouʹle serddmõõžž alttee vuõssmõssân
Sääʹmjânnmest 1970-lååǥǥ aalǥâst.

kueʹsttel da jåʹttel 2000- lååǥǥast, kuäʹss sääʹmǩiõllsa radiotuåim lââʹssen
sääʹmǩiõllsaž TV- puuʹtʼtõs lij še jååʹttmen pukin koummân Tâʹvvjânnmest.
Sääʹm ǩiõl kuâsttai da kollai ânnʼjõžäiʹǧǧen sosiaalʼlaž mediast še.
Sääʹm ǩiõli jeälltem diõtt tuejjuum haʹŋǩǩõõzz, tän vääras tuejjuum
raajõõzz da jiiʹjjesnallšem metood koʹlle ooudmõssân ǩiõli pueʹttiääiʹj
plaanummša. Tõivuiʹm põõrǥât lââʹzzted ǩiõli mainsteeʹji meäʹr,
veeideed ǩiõli âânnmõõžž ođđ jieʹllemvuuʹdid, pueʹtǩǩeed ǩiõlvaajtõõzz
ouddnummuž da jårǥsted tõn jeeʹresårra8 da lââʹzzted ǩiõlʼlaž tieʹttemvuõđ
jiõčč ǩiõllõõutstõõzzâst da ǩiõl äärvouddmõõžž puk õhttsažkååʹddest.
Ooudbeäʹlnn peäggtum ǩiõllplaaneeʹm da ǩiõllpolitiikk vuuʹd õhttne
nânnsanji kueiʹmm kueiʹmeez. Tän rapoortâst jeäʹt kuuitâǥ ǩiõttʼtõllu
puki kooum ǩiõllplaaneemvuuʹd kruuggâst šõddâm ouddnummuž,
koon kuõskki rapoortid lie õlmstâttam sääʹm ǩiõllorgaan, Sääʹmteʹǧǧ
da tuʹtǩǩeemstroiʹttel arvvlõõddeeʹn jm. sääʹm ǩiõli âânnmõõžž da sââi,
da sääʹm ǩiõll-lääʹjj jääʹǩǩtummuž da tõn puʹhttem aaʹššid9. Rapoortâst
čiŋlmõõvât pääiklanji tuejjuum sääʹm ǩiõli jeälltemvueʹjjid da metoodid,
koi tobddmõõžžâst da koin vuåǯǯum ǩiõččlâsttmõõžžin vuäiʹtte leeʹd
kuärǥast da äuʹǩǩen ââʹnned jeeʹres vuuʹdi säʹmmlai ǩiõllõhttõõzz. Rapoort
mieʹrr lij jueʹǩǩed ǩiõččlâsttmõõžžid, äuʹǩǩeed õõut vuuʹdest vuåǯǯum
ǩiõččlâsttmõõžžid nuuʹbb vuuʹdest šõddi sääʹm ǩiõlltuâjast da vieʹǩǩted
Tâʹvvjânnam sääʹmǩiõlltuâjast.
Sääʹm ǩiõli jeälltem vuäittmõõžžid raajât meersaž politiikk jeeʹres
vuuʹdin, jeäʹrben ǩiõll-, škooultõs- da jânnam väʹlddem alggmeer- leʹbe
minoriteʹttpolitiikk veäkka. Rapoortâst ǩiõččât vuäʹnkânji Tâʹvvjânnmi
halltõõzzi sääʹm ǩiõli sââi da jeälltummuž pirrsaž vääžnmõs jurddjid da
tõi pirrsaž teäggtummuž. Säʹmmla da sääʹm ǩiõli sââʹjj Lääʹddjânnmest,
Ruõccjânnmest da Taarrjânnmest čårrne jiânnai kueiʹmm kueiʹmsteez da
oudldõõzz sääʹm ǩiõli jeälltummša čårrne še jiânnai kueiʹmm kueiʹmsteez.

8 Jåårǥlõs ǩiõllvaajtummuž fiʹttjõs: Fishman 1991.
9 Mm. Øzerk & Eira 1996; Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš 2000; Andersen &
Strömgren 2007; Barruk 2008; Näkkäläjärvi 2008; Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2011, 2012,
2013c, 2014 ja 2015; Solstad et al. 2012.
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2. 1. Vueiʹnnemkuuʹlm sääʹmǩiõli
jeälltummša
Jåårǥlâttam Merja Fofonoff

S

ääʹmǩiõli jeälltummšest vueʹlǧǧemsõõʹjid taʹrǩstõõlât tän rapoortâst
kolmmân vueiʹnnemkuuʹlmest, õõut oummu, puõlvvõõǥǥ da
ǩiõllõõutstõõzz vueiʹnnemkuuʹlmest. Vueiʹnnemkuuʹlm jeäʹrtaʹlle
sääʹmǩiõli ´čueʹccempaaiʹǩid´ da tõi veäkka vuäitt ärvvtõõllâd
ǩiõli jeälltem õuʹdde rajjum mõõntõõllmi da vueʹjji šâddsallašvuõđ da
vaaiktõõzzid da juäʹtǩǩed sääʹmǩiõlid jeällteei ođđ mõõntõõllmi da vueʹjji
õõudâsviikkmõõžž. Vueiʹnnemkuuʹlm vaʹsttee seämmast kõõččmõʹšše
mõõn diõtt sääʹmǩiõli jeälltummuš lij taarblaž.
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Ooumaž da suu jiiʹjjes ǩiõll. Määŋg vuõssmõs jieʹnnǩiõllnes sääʹmǩiõl
mättjam oummu tåʹbdde sääʹmǩiõl mainstummuž tän äiʹǧǧen vaʹǯǯlen, jos
sij jie leäkku âânnam ǩiõl kuʹǩes ääiʹj seʹst leʹbe jos sääʹmǩiõll lij siõmmnai
siõmmnai cõjjum da tõn âânnmõš lij occnam jânnam väʹlddǩiõl õõudâst.
Ceâlai puõlvvõõǥǥi tobddmõšân vuäitt ââʹnned vuâllnem, straamm da
vieʹrrvuõđ tobddmõõžžid, kook õinn oʹđđest eʹtte mõõnni looʹji iiʹjji
tobddmõõžžin. Sääʹmǩiõl âânnmõõžž jie âânnam pueʹrren äʹššen vuõssmõs
mättõõlǥtõs-škooulâst, meerškooulâst, da škoouli aazztõkpõõrtin da
säʹmmla leʹjje nuʹtt ääʹv ǥu rajjsallaš čårstem vueʹlnn. Aazztõkpõrttäiʹǧǧ
1940-lååǥǥast 1970-lokku raaʹtǩi päärnaid kuʹǩes aaiʹjid piârrjin da tõn
seämmast ǩiõlâst da kulttuurâst. Määŋg toʹbdde, što sij jieʹnnǩiõlâst
ij leämmaž ni mii äärvaid. Tõn äigga takainalla päärnaid šõddee täujja
lääʹdd-, ruõcc- leʹbe taarrǩiõllsiʹžžen, ǥu siʹjjid haaʹleeš staanâd pueʹrab
pueʹtti ääiʹj lääʹdd-, ruõcc- leʹbe taarrǩiõllsaž õhttsažkååʹddest.
Täʹbbe, ǥu sääʹmǩiõli jeälltummuš lij jååʹttmen da sääʹmǩiõlid vuäitt
kuullâd, vueiʹnned da ââʹnned ääiʹjbuž jeänab še õlmmsest jeeʹres
jieʹllemvuuʹdin, vueiʹtte õõudâst leeʹd ođđnallšem vuâllnem tobddmõõžž.
Ǩiõlid vääʹldet jåttlânji ââʹnnma ođđ terminologia, kååʹtt vueiʹtlvâstt
sääʹmǩiõli âânnmõõžž da õuddnummuž tän ääiʹj õhttsažkååʹddest, jm.
škooultõõzzâst, mediast da vaaldšmest. Õhttsažkåʹdd, sääʹmõõutstõs da
tõn jieʹllemvueʹǩǩraajâs lie jåʹttlõs muttâz vueʹlnn, koi mieʹldd mottai še
ǩiõll da tõn äʹrbbvuõđlaž jieʹllma kuullâm ǩiõlâânnmõš occan. Tän vueʹjjest
määŋg tåʹbdde jieʹnnǩiõltääidas vännsen. Täujja kooll sarnnum, što tän
peeiʹv sääʹmest lie jiânnai jâkk sääʹn da õõlmtõõzz. Aainâs puärrsab
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oummu vueiʹtte veʹrsted sääʹmǩiõl modernisaatio. Tõn õõl veâl feʹrttai
muʹštted, što jie meerškooul äiʹǧǧen škooulid jååttam, jie-ka ni puk
vuâđđškooul jååttam leäkku vuäǯǯam jiiʹjjes ǩiõl mättʼtõõzz. Lookkâmda ǩeeʹrjtemtäidd, koon sij äiggnes mättje, miârkkšõõvi lääʹdd, ruõcc
leʹbe taarrǩiõl lookkâm- da ǩeeʹrjtemtääid. Määŋg toʹbdde peʹccel leʹbe
vieʹrrvuõđ še tõn diõtt, što jie leäkku pâsttam seʹrdded jiiʹjjes ǩiõl päärneez.
Ǩiõljeälltem vueiʹnnemkuuʹlmest reeʹǧǧes da äʹrbbvuõđlaž jieʹnnǩiõl siltteei
oummu lie kaallšõs resurss. Sääʹmǩiõli jeälltemhaʹŋǩǩõõzzin lie raajjâm
vuõʹjjid mõin vuäǯǯat motivâsttnam jieʹnnǩiõlsiltteeʹjid eʹpet aktiivlaž ǩiõl
õõʹnnʼjen, ǩiõl siʹrddjen da ǩiõllvaajtõõzz õuddnummuž jåårǥlõʹttjen.
Ǩiõllvaajtõõzz diõtt sääʹmõõutstõõzzâst lie še jiânnai oummu, ǩeäi
sääʹmǩiõl âânnmõš da jiiʹjjes ǩiõl õuddnummuš lij puåtkknam juʹn
päʹrnnpooddâst da oummu, ǩeäk jie leäkku mättjam sooǥǥâs alggveärlaž
ǩiõl ni vooʹps. Määŋg täin oummuin lie palttâm da tåʹbdde juʹn-ba
vieʹrrvuõđ tõn diõtt, što jie silttâd jiiʹjjes ǩiõl. Määŋg siʹjjin haaʹleʹče mättjed
ǩiõl, da ooccmõssân tõn, što seeʹst päärna vuäǯǯče sooǥǥeez alggveärlaž
ǩiõl mååust. Päärnai beäʹlnn vuârddmõõžžid piijât aainâs õuddpiõmmu
da škooulmättʼtõʹsse. Määŋg lie seeiltam sääʹm identiteeʹttes da tåʹbdde
kuullmes sääʹmõõutstõʹsse, leša tåʹbdde sääʹm identiteeʹttes da sääʹm
kulttuur jiiʹjjes jieʹllmest vaarvuâlžen. Nuʹtt še tõn vueʹjjest, ǥu lie mättjam
mååust jiiʹjjes ǩiõl, vueiʹtte ǩiõl âânnmõõžžâst leeʹd čuõlm. Sääʹmǩiõl
ââʹnnmavälddmõš nåkam oummivuiʹm, ǩeäivuiʹm lij mättjam mainsted
jânnam väʹlddǩiõl, vuäitt leeʹd vaʹǯǯel da tåbddjed raajeeʹl rajjum äʹššen,
håʹt kuhttu siltteʹče ǩiõl puârast.
Ǩiõlâs koon-ne jieʹllempooddâst mõõntam säʹmmla lie jõnn potentiaalʼlaž
joukk pueʹtti ǩiõl õõʹnnʼjen da tõn ođđ puõlvvõõǥǥid siʹrddjen. Sääʹmǩiõli
jeälltem õuʹdde lie rajjum rääʹvesoummid suåppi mõõntõõllmõõžž mõõntum
ǩiõl mååustmättjummša di vueʹjj, koi veäkka motivâsttnam nuʹbben
ǩiõllnes sääʹm mainsteeʹjid vuäǯǯat aktiivlaž ǩiõl õõʹnnʼjen, ǩiõl siʹrddjen da
ǩiõllvaajtõõzz õuddnummuž jåårǥlõʹttjen.
Puõlvvõõǥǥi pääʹddest väjjaǥ kååʹlc. Ǩiõllvaajtõõzz seʹst jieʹlli
õõutstõʹsse lij takai äʹšš tõt, što ǩiõlmainsteeʹjin lij puõlvvõõǥǥi šoora
reäiʹǧǧ. Sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllnes mainsteei vâjja puk leeʹd pâʹjjel
50-ekksa, måtam vuuʹdest leʹbe õõut ǩiõlâst, seämma poodd ǥu nuõrab
jieʹnnǩiõlmainsteei jie leäkku ni vooʹps. Päärna jie teänab mattu sääʹmǩiõl
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vuõssmõs ǩiõllân päiʹǩstes, ǥu puärraz jie maainast tõn päärneez jieka kõskkneez kuõiʹmineez. Maaddârpuärraz da puärrsab puõlvvõõǥǥ
vueiʹtte mainsted tän vueʹjjest ǩiõl kõskkneez, leša âʹnne jânnam väʹlddǩiõl
nuõrab puõlvvõõǥǥivuiʹm. Unesco šlaajtõõllâm mieʹldd tän laaǥǥan vueʹǩǩ
miârkkšââvv, što ǩiõll lij juʹn čiõlggsânji leʹbe tuõđi vaarvuâlaž leʹbe vaarâst
čackkâd.
Sääʹmǩiõli jeälltummuš lij määŋgi paaiʹǩi, jm. aanarsääʹm ǩiõlâst, jåttjam
nuõrmõs puõlvvõõǥǥin leʹbe vueʹll škooulekksain päärnain. Jos ǩiõll ij
vueiʹt teänab serddjed päärnaid dååma da ǩiõl haaʹleet maaccted, ǩiõl
mättʼtet päärnaid dååma åålǥbeäʹlnn takai aarǥâst. Pueʹrmõssân tobddum
mallân näkam tuåimmjummšest lie sääʹm ǩiõllpieʹzz, koi pohttmõõžž lie
smeʹllkõʹtti.
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Vuõʹjjin, koin vueʹll škooulekksai puõlvvõõǥǥâst vuäǯǯat šõddâd ođđ
ǩiõllõõʹnnipuõlvvõõǥǥ, puärrsumus da nuõrmõs ǩiõllõõʹnnipuõlvvõõǥǥi
kâskka kuâđđai kuuitâǥ õinn jõnn kuâras päiʹǩǩ, päärnai puärrsi, nuõri
da tuâjjekksai puõlvvõk. Ǩiõllpieʹzz miârkkšâʹvve sääʹmǩiõl serddmõõžž
nuõrmõs puõlvvõʹǩǩe, mii ij kuuitâǥ veâl miârkkšõõv õõutstõʹsse ǩiõl
nâânasvuõđ pueʹttiääiʹjest. Ǩiõllpieʹsspäärna taarbše puärrsin leʹbe jeeʹres
âʹlddoummin ǩiõlʼlaž tuärj, jeärben veâl teʹl ǥu seʹrdde sääʹmǩiõllsaž
škooulmättʼtõʹsse. Škooulmättʼtõõzz vueiʹtlvâʹsttem õuʹdde taarbšet
aainâs uʹčteeʹlid da mättmateriaal raajjʼjid. Što ǩiõlâst šõõddči luândlaž
še õõlmâsjieʹllem jeeʹres vuuʹdin, ǩiõl âânnmõõžž õõlǥči viikkâd
õhttsažkååʹddest nåkam vuuʹdid, koin tõt ij leäkku ääiʹjben õnnum.
Sääʹmǩiõllsaž stroiʹttel, tuâjjõhttõõzz da tuâjjpääiʹǩ lie jeänmõsân rajjum
säʹmmlai kõõskõspaaiʹǩid da määŋg tuâjjõhttõõzz taarbšeʹče jeänab
ǩiõlltäiddsaž tuâjjlaid da ođđ ǩiõllõõʹnnʼjid. Sääʹmǩiõllsaž tuâj lie leämmaž
jeänmõsân taʹrjjeʹmmest tâʹvvsääʹmǩiõllsaid, leša sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz,
media da jeeʹres õõlmlaž kääzzkõõzzi õuddneen tarbb lij pukin sääʹmǩiõlin.
Sääʹmǩiõli jeälltem õuʹdde lie rajjum vueʹjj, koin vueiʹtlvââʹstet
jieʹnn-ǩiõlnallšem sääʹmǩiõlltääid serddmõõžž vueʹll škooulekksaid
di vueiʹtlvââʹstet ǩiõl mättjem da õuddnem juätkkjummuž mâŋŋa
õuddpeâmmast. Lââʹssen lie rajjum mõõntõõllmõõžž mõõntum tuâjjekksaž
ǩiõllpuõlvvõõǥǥ maacctummša. Sääʹmǩiõli jeälltem õuʹdde lie rajjum vueʹjj,
koi veäkka vueiʹtet šõddeed ođđ ǩiõllõõʹnnʼjid, lââʹzzted sääʹmǩiõltäiddsaž
rääʹvesoummi meäʹr da nuʹtt lââʹzzted vueiʹttemvuõđid še sääʹmǩiõllsaž
tuâjjõhttõõzzi, kääzzkõõzzi da õlmmsest âânnmõõžž lâssnummša.
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Sääʹmǩiõll jiiʹjjes õõutstõõzzâst. Sääʹmǩiõll lij jiiʹjjes pirrõõzzâst
ooʹccab õnnum ǩiõl sââʹjest miâlggâd juõʹǩǩ åʹrnn. Tän vueʹjjest rätkkje
tåʹlǩ tâʹvvsääʹm õđdâmvuuʹdest åårrai Koutokeino (Guovdageaidnu/
Kautokeino) da Karasjokk (Kárašjohka/ Karasjok), koin sääʹmǩiõl mainsteei
lie jeänbõssân. Lääʹddjânnam sääʹmvuuʹd kooʹddin Uccjokk/ Ohcejohka
õhttu-i lij sääʹmjeänbõs kåʹdden. Eeʹjjest 2012 õlmstõttum čiõlǥtõõzz10
mieʹldd Uccjooǥǥâst säʹmmlai jeänbõs maainast sääʹmǩiõl, mâʹst huõlǩani
čiõlǥtõõzzâst ärvvtõõlât, što Uccjokk ij leäkku teänab sääʹmǩiõllsaž
pirrõssân seämma raavâs ǥu õuʹddel leäi. Sääʹmǩiõl âânnmõš lij čiõlǥtõõzz
mieʹldd occneʹmmen še Uccjooǥǥâst. Jeeʹres sääʹmvuuʹdin sääʹmǩiõl õõʹnni
seämma ǥu ǩiõlmainstemkueiʹm da ǩiõllââʹnnempoodd lie õinn ooʹccab.
Mõõn jeänab õõutstõõzzâst lie lääʹddǩiõllsiʹžžen põõšši oummu, tõn
ooʹccab vueiʹttemvuõđ sääʹmǩiõli ââʹnnma lie da nuuʹbbiooʹri. Nuʹtt-ba
ǩiõl mainsteeimeäʹr kaggmõš õõutstõõzzâst lij õhttân vueʹssen sääʹmǩiõli
jeälltummšest.
Väʹlddǩiõli teäʹddmest sääʹmǩiõltäiddsa oummu vueiʹtte še ââʹnned
kõskkneez sääʹmǩiõllâd jeänab jânnam väʹlddǩiõl. Veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm
aaʹššid håiddmen lij mättjum ââʹnned lääʹddǩiõl. Aaʹšši håiddmõõžž
lääʹddǩiõʹlle ââʹnet täujja luândliʹžžen, ǥu lij vuõinnum, što sääʹmǩiõʹlle
kääzzkõs ij leäkku taʹrjjeemnalla. Uccjooǥǥâst sääʹmǩiõllsaž nuõri seʹst
rajjum tuʹtǩǩummuž11 , čuäʹjte, što jäänmõs nuõrin âânn jeänab lääʹdd ǥu
sääʹmǩiõl juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllmeʹstes huõlǩani tõʹst, što sääʹmǩiõl vueʹǩǩ
kååʹddest lij puârrnam määŋgnalla. Sääʹmǩiõllsaž päärnai lååkkmieʹrr
lij pâjjnam, kååʹddest tuåimmje kueʹhtt sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpääiʹǩ da
ǩiõllpieʹzz da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõs kååʹdd škooulin lij lâssnam.
Uccjooǥǥâst tuejjuum čiõlǥtõõzz čuäʹjte kuuitâǥ, što šiõttõõttmõš
sääʹmǩiõʹlle lij mottjam positiivlab årra da määŋgai ääiʹjab looʹji iiʹjji
juʹrddemnääʹll lij läppjam. Õhtt looʹjid iiʹjjid vaaiktam ouddjuurd leäi,
što päärnaž ij vueiʹt mättjed mäŋgg ǩiõl õhttna da tõt, što mäŋggsab
ǩiõl mättjummuš vuäitt leeʹd juʹn-ba hääitlaž. Teâđstummuš kuõiʹt- da
määŋgǩiõllsažvuõđ luândlažvuõđâst da äukkasvuõđâst lij tobdstum, mâʹst
huõlǩani määŋg õinn särnna, što lie šõddâm čårstum sääʹmǩiõl ââʹnnem
diõtt. Sääʹmǩiõl mainstummuž toobdât täujja suåvteʹmmen teʹl, ǥu âʹldd
lij håʹt õhtt ooumaž, kååʹtt ij silttâd säämas. Määŋg čårstummša kuulli
tobddmõõžž koʹlle škoouläigga še nuõrmõs Uccjooǥǥ čiõlǥtõõzzâst
mainstâttum oummin. Lââʹssen čårstummuž lij tobddum, jos ooumaž ij
leäkku mainstam sääʹm nokk puârast.
10 Länsman & Tervaniemi 2013.
11 Taipale 2012; Rasmussen 2014.

13

Sääʹmõõutstõõzz seʹst lij še ǩiõʹlle õhttneei jeeʹresärvvsažvuõtt. Uuʹccbi
sääʹmǩiõli mainsteei tåʹbdde, što lie täujja jeeʹresärvvsaž sââʹjest šuurmõs
sääʹmǩiõl, tâʹvvsääʹm, mainsteeʹjid veʹrddeeʹl. Lââʹssen äʹrbbvuõđlaž
sääʹmvuuʹdi åålǥbeäʹlnn jeälsteei säʹmmlai vueiʹttemvuõđ jiiʹjjes ǩiõli
seeiltummša da jeälltummša lie jiânnai hueʹnab ǥu tõin, ǩeäk jeälste
sääʹmvuõđ õđđâmvuuʹdin. Õđđâmvuuʹdi åålǥbeäʹlnn jeälsteei päärnai da
nuõri vueiʹttemvuõđ jiiʹjjes ǩiõli mättjummša da õõudummša škooulâst lie
hueʹnab veʹrddeeʹl sääʹmvuuʹdin škooulâs jååʹtti päärnaid da nuõrid.
Sääʹmǩiõli mainsteeʹji kõskknaž fiʹttjummuž vuäitt vaiggsmâʹtted še
lääʹdd, ruõcc da taarrǩiõli vaaiktõs sääʹmǩiõli sannõõzzid da õõlmtõõzzid.
Jânnmi väʹlddǩiõl vaaikte viõusâld sääʹmǩiõli âânnmõʹšše da tõk
vueiʹtte viikkâd ǩiõli järrnummša Lääʹdd, Ruõcc da Taarr sääʹmǩiõllân
da versmâʹtted jeeʹres jânnmin jeälsteei, algg aalǥâst seämma ǩiõl
mainstam säʹmmlai õhttnažvuõđ. Sääʹmǩiõlin tâʹvvsääʹm mainstet pukin
kolmmân Tâʹvvjânnmest, juuʹlevsääʹm da saujjsääʹm Taarrjânnmest da
Ruõccjânnmest, nuõrttsääʹm Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.
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Sääʹmǩiõlltuâj, jeärben sääʹmǩiõli jeälltemhaʹŋǩǩõõzzi õhttân täävtõssân
lij lââʹzzted äärvouddmõõžž sääʹmǩiõlid da sääʹmǩiõllõõutstõõzz
teâđstemvuõđ jiiʹjjes ǩiõlin, ǩiõllvuõjsteez da ǩiõlââʹnnemnääʹlsteez.
Raajjõhttsažtuâjjan lie rajjum tuåimmjem-maall, koin vueiʹtet nââneed
sääʹmǩiõli luândlaž âânnmõõžž da õuddnummuž jeärben päärnai da
nuõri kõõsk. Sääʹmǩiõllsaž mediast lie rajjum tuåimmjem-maall, kook
lââʹzzte sääʹmǩiõli kõskknaž õõutverddsažvuõđ da raajj-jânnamǩiõli
fiʹttjummuž. Jeeʹresnallšem virtuaalʼlaž mättjemvuäittmõõžžid da
-pirrõõzzid õõudâsviiǥǥeeʹl sääʹmǩiõli mättʼtõõttma lie puhttum jeällsââʹjest
čõnnsateʹmes vueiʹttemvuõđ. jååʹttmen lij õhttsažtuâjj tâʹvvjânnmallaš sääʹm
ǩiõllkõõskõõzz äiggavuäǯǯma da ǩiõllõhttsažtuâj säʹttma põõšši vueʹǩǩen.

3. Sääʹmǩiõli jeälltem pueʹrmõs
vueʹjj
3.1. Válddán giellan ruovttoluotta/ Mov gielem bååstede
vaaltam – Luõvâs ǩiõl mainstem cââggain12
Jåårǥlâttam Merja Fofonoff

S

ääʹmõõutstõõzzâst lie jiânnai oummu, kook silttee sääʹmǩiõl, leša
jie teänab âân tõn leʹbe mainste sääʹm tåʹlǩ âʹlddpirrõõzzstes, tåʹlǩ
âʹlddoummeez, tåʹlǩ puärrsab oummid leʹbe õuddmiârkkân tåʹlǩ
äʹrbbvuõđlaž tuâjain mâʹte puäʒʒhåiddmest. Ǩiõl ââʹnnem cââgg
lie määŋgnallšem da tõi määin vueiʹtte leeʹd čiŋŋlest sooǥǥ leʹbe vuuʹd
historiast da õhttsažkooʹddin, koin jie leäkku sååvšam uuʹccbõsǩiõlid.
Taarrjânnmest čõõđteš ääʹv õõlmâsciâlkkum taarrlâʹsttempolitiikk nuʹtt
čueʹđ eeʹjj ääiʹj sa 1960-lååǥǥ räjja. Ruõccjânnmest jääʹǩǩteš looʹjid iiʹjjid
viõǥǥâst åårram suõjjleei räʹtǩǩempolitiikk jm. škooulâst. Lääʹddjânnmest
säʹmmlai suuddtummuš da lääʹddnallštummuš leäi peittsab ǥu
naabârjânnmin, leša ij kuuitâǥ tõn viõǥǥtab. Tâʹvvjânnmin jeeʹresnallšem
häämaid vuäǯǯam suuddtempolitiikk diõtt sääʹmõõutstõõzzâst lie jiânnai
oummu, kooi alggveärlaž ǩiõll lij mottjam ´jõõskâs ǩiõlltäiddan´ ( jaskes
giellamáhttu). Lie še jiânnai alggveärlaž ǩiõlâs rääʹvesooumžen jeälltam
oummu, ǩeäiʹd ǩiõl aktiivlaž âânnmõš lij kuuitâǥ kõddsi tueʹǩǩen. Jõõskâs
ǩiõlltääid counnmõš lij vueʹss sääʹmǩiõli jeälltummšest.
Taarrâst Uunjaarǥ (Unjárga/ Nesseby) sääʹmǩiõllkõõskõõzzâst (Isak Saba
guovddáš) kuuʹǩǩ ääiʹj tuejjääm Jane Juuso lij viikkâm õõudâs kognitiivlaž
teoriaaʹje vuâđđneei mõõntõõllmõõžž, koon veäkka sääʹmǩiõl âânnmõõžž
cõggi juʹrddemnaaʹlid da tobddmõõžžid vuäitt ǩiõttʼtõõllâd, puʹrǧǧeed
da juʹn-ba piâssâd tõin luõvâs. Mõõntõõllmõš lij jurddum oummid, ǩeäiʹd
ij ni õhtt ääiʹjab sääʹmǩiõl mättʼtem-mõõntõõllmõõžžin leäkku suåppâm
leʹbe ij leäkku viikkâm jõõskâs ǩiõl aktiivlaž âânnmõʹšše. Mõõntõõllmõõžž
čuäʹjtõõlât ǩeeʹrjest, kååʹtt lij õlmstõttum tâʹvvsääʹm-, taarr- da ruõccǩiõʹlle.
Ǩeʹrjj lij ââlda jieʹllem da tõʹst čuäʹjtõõlât še mõõntõõllmõʹšše vuâđđõõvvi
kuurs siiskõõzzid da harjtõõzzid. Juuso maainast ââʹnnmes mäŋgg kurssâd
õuʹddel ǩeeʹrj ǩeeʹrjtem da vuâmmšeʹmmes määŋgai vuäǯǯam ääuʹǩ
mõõntõõllmõõžžâst.
12 Juuso 2009 da 2013.
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Kognitiivlaž teoriain piijât teädd tobddmõõžži da jorddmõõžž vaaiktõʹsse
mättjummša da jeälõõttmõʹšše. Kognitiivlaž strategiai täävtõssân lij
vuäʹpsted vueiʹnned aaʹššid ođđ čõõʹlmi, mättjeeʹl ođđ naaʹlid vuâmmšed,
tuʹlǩǩeed da tobddâd aaʹššid. Ǥu nuʹtt määŋg strääʹžže sääʹmǩiõl
mainstummšin, taarbšet juʹrddem-maall, kååʹtt vieʹǩǩat piâssâd luõvâs
sääʹmǩiõl mainstummuž cõggi lookkin (”sámegielduostanhállanlássa”).
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Juuso čuäʹjat, što sääʹmǩiõl jeälltummša lij tarbb še viõusmõs sääʹmǩiõl
vuuʹdin mâʹte Uunjaarǥâst. Sääʹmǩiõll leäi dommǩiõllân tääuʹjmõs
uunjaarǥlaž piârrjin veâl 1950-lååǥǥ rääʹjest. Taarrlâsttmõš kõrsmi
1960-lååǥǥast, håʹt tõʹst veerǥlânji leäi juʹn čåuddõttum. Tän diõtt
määŋg ânnʼjõž rääʹvesoummin kâʹl fiʹttje sääʹm, leša jie maainast tõn.
Ǩiõllvueʹǩǩ mottješkueʹđi 1970-lååǥǥ looppâst ääʹljeeʹl da sääʹmǩiõl
taiddu uʹvdškueʹtte eʹpet äärv. Määŋg piârri, koin leʹjje juʹn serddjam
taarrǩiõl âânnmõʹšše dommǩiõllân, maaccte sääʹmǩiõl arggpeeiʹv ǩiõllnes.
Ääiʹjbuž looʹji iiʹjji suuddtempolitiikk pohttmõõžž kuâsttje kuuitâǥ
õinn ǩiõllvueʹjjest. Eeʹjjest 2000 rajjum sääʹmǩiõl ââʹnnemtuʹtǩǩummuš
čuäʹjti, što uunjaarǥlain 75 % leʹjje sääʹmǩiõllsaž/ kuõiʹtǩiõllsaž. Jäänmõs
kuõiʹtǩiõllsain kuuli pâʹjjel 40- da vueʹll 20-ekksai klaʹsse. Ravvsummus
sääʹmǩiõllsaž joukk leäi pâʹjjel 50-ekksai joukk. Taarr sääʹmteeʹǧǧ
ǩiõllsuåvtõõzz eeʹjjest 1996 raajjâm tuʹtǩǩummuš čuäʹjti, što kååʹdd 114
tuâjjlain 72 %:st leäi koon-ne verddsaž sääʹmǩiõl täidd. 11 % kååʹdd
tuâjjlain kuʹlle kuuitâǥ jõõskâs ǩiõlltääid jouʹǩǩe. Eeʹjjest 2004 rajjum
tuʹtǩǩummuž mieʹldd jõõskâs ǩiõlltäiddsaž tuâjjlai mieʹrr leäi šorrnam.13
Juuso õõudâsviikkâm mõõntõõllmõõžžâst ǩiõttʼtõõlât jm. jiiʹjjes ǩiõl
mainstummša pijjum õõlǥtõõzzid, jiõčč rajjum strategiaid ǩiõl mainstem
kâʹrvvma, måttmid õhttnaž ǩiõllâânnmõʹšše kuulli šõddmõõžžid
seuʹrrjõõzzineez da jiiʹjjes suõimʼmõõžž õuʹddel da mâŋŋa sääʹmǩiõl
mainstem. Jiiʹjjes mainstummša vââjat piijjâd leigga šurr õõlǥtõõzzid: jos
jiõm maainast vooʹps vuõiʹǧǧest, tõt miârkkšââvv, što jiõm silttâd mainsted
ǩiõl ni vooʹps. Määŋgai juurd lij, što sääʹnnreeʹǧǧesvuõtt lij ǩeeuʹhsmam
leʹbe ij leäkku ni kuäʹss mättjam õlmmeemviõkksaž da sannõõzz beäʹlest
reeʹǧǧes ǩiõl. Ǩiõl mainstummša vueiʹtte kuullâd määŋgnallšem pââll
da jâddaz, kååʹtt vuäitt viikkâd tõõzz, što ij kaaun poodd puäʹđeen ni
õõut sääʹmǩiõl sääʹn da vueʹǩǩ vuäitt šõõddted juʹn-ba vaiʹǧǧes fyyslaž
tobddmõõžžid. Ǩiõl mainstem cõggâm diõtt da jiiʹjjes stannsallaš
tobddmõõžž seeiltem diõtt lij vueiʹtlvaž raajjâd määŋgnallšem strategiaid,
jm. juäʹtǩǩed väʹlddǩiõl mainstummuž, håʹt haaʹleʹče mainsted sääʹm,
13 Øzerk & Eira 1996; Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš 2000; Andersen &
Strömgren 2007.
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jiânttõõvvâd vooʹps leʹbe leeʹd mâka tueʹjjeʹmmen mâiʹd-ne jeeʹres aaʹššid.
Õhttnaž šõddmõõžžin vuäitt miõlstes juʹn tieʹđeeʹl leʹbe teâđsteǩani raajjâd
vuâkkõõzzid: ǥu sarnnum teʹl puästtad, šõõddam pâi nuʹtt-i tuejjeed. Jiiʹjjes
suõimmummuš vuäitt miârkkšõõvvâd jm. negatiivlaž vuârddmõõžžid:
jos ååʹn mainstam sääʹm, tõt mâânn puästtad. Mâŋŋa mainstem jiiʹjjes
suõimmummuš vuäitt juätkkjed ǩiõttʼtõõleeʹl miõlâst tåʹlǩ puästtad
mõõnnâm aaʹššid da toobdeeʹl jiiʹjjes påǥstem vuâlžen jeärrsi õõudâst.
Nuuʹbbnalla jorddmõš miârkkšââvv teâđsted tõn mii câgg da mii
õõuʹdad sääʹmǩiõl mainstummuž. Kuursi vuässõõtti vueiʹtte ǩiõttʼtõõllâd
tobddmõõžžeez šõddmõõžžin ođđ vueiʹnnemkuuʹlmin. Lie-go jeeʹres
vueiʹttemvuõđ fiʹttjed mäʹhtt ääʹššest ǩiâvi? Vuäinče-a ǩii-ne ääʹšš jeeʹresnalla?
Leäm-a väjldâttam vääžnai aaʹššid, mõõk ǩieʹvve? Mii lij neeuʹrmõs, mii
vuäitt ǩiâvvâd? Mõõn diõtt joordam, što jiõčč leäm tuejjääm puästtad? Lij-a
tuuʹhmesvuõtt, jos jiõm silttâd piijjâd sänna vuõigg ǩieʹjj? Dno.
Ǥu ǩiõll lij nuʹtt čiŋŋlõs vueʹss ooumžen jeällmõõžžâst da jiiʹjjes
identiteeʹttest da kuursin ǩiõttʼtõõlât lääʹđes aaʹššid, lij Juuso miõlâst
täʹrǩǩ, što kuurs vuässõõttji kõõsk vuâđđjurddjen lij äävʼvuõtt da tõt,
što tõõzz kooll še uʹčteeʹl da kurssniiʹǩǩi kõskksaž kuhttubeällsaž
jiânttaåårramõõlǥtõs. Kuursâst ǩiõttʼtõõlât še pââlaid mainsted sääʹm
kooi-ne oummivuiʹm, koin lij nääʹllen vuõiǥeed da teevvad jeärrsi ǩiõl.
Ǩeeʹrjest siʹjjid kååččat ǩiõllpååʹlsen. Mâŋŋa ǥu kurss lij puârast jåttjam
vuässõõtti vuäitt vuäǯǯad tuâjjan väʹldded õhttvuõđ da mainsted sääʹm tän
ǩiõllpååʹlsen juʹrddmes oummuin. Täujja ǩeâvv, što katastrofaalʼlaž jurddi
sääʹmǩiõl mainstummšest ǩiõllpååʹlsin jie ni tuõʹllʼjam pääiʹǩes.
Kuursâst lij vuäittam ǩiõttʼtõõllâd še vaiggâdvuõđid, kook koʹlle
ǩiõllââʹnnemvuõʹjji muʹttma. Lij vaiggâd vaajted vuârrvaaiktõsǩiõllân sääʹm,
jos lij mättjam ǩeäinn-ne oummin mainsted nuuʹbb ǩiõl – leša tõt ij leäkku
vueiʹtʼteʹm, särnn Juuso. Ǩiõl vaajtummuš nuuʹbb ǩiõlâst sämma lij tuõttum
vaiggumsen jiõccsa ââʹldmõs oummivuiʹm da måttmešt puärrsumus
oummivuiʹm. Puärrsab oummin eʹpet vuäitt leeʹd vaiggâd mainsted sääʹm
vuuʹdes åålǥbeäʹlnn pueʹtti oummivuiʹm leʹbe päärnai- da nuõrivuiʹm, tõn
diõtt ǥu sij lie äiggnes mättʼtum mainsted väʹlddǩiõl ođđ puõlvvõʹǩǩe.
Ruõccjânnam sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõllkõõskõs (Samiskt språkcentrum
Gielejarnge) jäʹrjsti Juuso raajjâm mõõntõõllma vuâđđneei kuurs saujjsääʹmǩiõl mainsteeʹjid iiʹjjin 2011-2012. Ǩiõllkõõskõõzzâst vuõiʹnne resuursi
tuʹrǧǧummšen vueʹjj, koʹst määŋg ǩiõl siltteei jie tuõst mainsted jiiʹjjes ǩiõl.
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Ǩiõljeälltem vueiʹnnemkuuʹlmest mainsteeʹjid lij tarbb õinn jeänab. Puk
kuursid vuässõõttâm sarnnu maacctõsmainstâttmõõžžin14 vuäǯǯmes vieʹǩǩ
mõõntõõllmõõžžâst. Sij teâđste pueʹrben saujjsääʹmǩiõl ââʹnnemvueʹjjeez,
ǩiõllvaʹlljummši määinaid da vuåǯǯu neävvaid ǩiõllvaʹlljummšeez muʹttma.
Saujjsääʹmǩiõl âânnmõš lâssni juʹn kuurs äiʹǧǧen da kuʹrsse vuässõõttâm
toʹbdde jiiʹjjes jeänab snäätnai ǩiõlmainsteeʹjen.
Juuson õõudâsviikkâm mõõntõõllmõš šõõddi sääʹm ǩiõʹlle õhttneei
šiõttõõttmõõžži muttsest. Lie õinn jeänab oummu, kook haaʹleʹče leeʹd
vueʹssen sääʹmǩiõllsaž õõutstõõzzâst, ââʹnned ǩiõl aktiivlânji da seʹrdded
sääʹmǩiõl še päärneez. Mõõntõõllmõš šeâtt määŋgai sääʹmǩiõllvuuʹdi
ââʹnnemnalla.
Looǥǥ lââʹzz Isak Saba kõõskõõzz da Ruõccjânnam sääʹmteeʹǧǧ sääʹm
ǩiõllkõõskõõzz tuåimmjummšest:
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•
•

< http://www.isaksaba.no/ >
< http://sametinget.se/ >

3.2. Vuonak sámemáná – ođđ algg juuʹlevsääʹmǩiõʹlle15
Jåårǥlâttam Miika Lehtinen

E

eʹjjest 1989 ääʹvee juuʹlevsääʹmvuuʹdest Taarr Tysfjord
(Divttasvuotna) kååʹddest Drag siidâst ( juuʹlevsäämas Ájluokta)
privatt juuʹlev-sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõõrt Vuonak sámemáná.
Peiʹvvpõõrt alttee da tõn tuåim jååʹđte nellj jieʹnn da nellj eeʹjj
päärnai puärrsin. Tuåimm juätkkai õinn võl 2010-lååǥǥast. Tõʹst šõõddi
Árran päärnaikaardâs (Árran Mánnágárdde), ko tõt siiʹrdi eeʹjjest 1994
juuʹlevsääʹm ǩiõll- da kulttuurkõõskõs Árrna (Árran julevsáme guovdásj).
Peiʹvvpõõrt alttummuš leäi määŋgnalla vääžnai äʹšš da õhtt pieʹǩǩ
juuʹlevsaaʹmi ǩiõlltuâjast, mõõn täävtõssân leäi pueʹtǩǩeed ǩiõllvaajtummuž
da jeällted juuʹlevsääʹmǩiõl.
Vuonak sámemáná -peiʹvvpõõrt vuäitt vueiʹnned ooudâstjooʹttjen
Aanarsääʹm ǩiõllpeässa, mii aaʹlji Lääʹddjânnmest kääuʹc eeʹjj ǩeeʹjjest
dõʹst. Jeäʹrtõssân ǩiõllpieʹzzid leäi tõt, što peiʹvvpõʹrtte vaʹldde kuhttuid
14 Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2013a.
15 Kalstad Mikkelsen 1996; Nygaard et al. 2012, 30-35; < http://www.arran.no/ >.
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sääʹmǩiõllsaž da tiudd taarrǩiõllsaž sääʹmpäärnaid. Tõt, što Vuonak
sámemáná -peiʹvvpõõrt alttee da tõn tuåimm juätkkji vaiggâdvuõđin
huõlǩâni čuäʹjti, mõõn nânnsanji vueʹll škooulâkksaž päärnai puärraz leʹjje
čõnnõõttâm jiiʹjjez ǩiõl jeälltummša. Alggvaiggâdvuõđ šõʹdde, ko päärna
mainste sääʹmǩiõl jeeʹresnallšem taaʹzzin, määŋgas jie vuäǯǯam ǩiõlʼlaž
tuärjjõõzz dååma da ǩiõlâst leäi hueʹnes sââʹjj Taarr õhttsažkååʹddest
seämma ko juuʹlevsaaʹmi seʹst. Eeʹjjest 1992 arvvlõʹdde, što vuuʹdest leʹjje
tåʹlǩ muäʹdd vueʹll 35-ekksa, ǩeäk silttee säʹmsted. Tõʹst puärrsubuin
jäänbõs leʹjje peäʹlstes mainstam juuʹlevsääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllân, leša
ǩiõl mainstummuš leäi ääiʹj mieʹldd occnam, jie-ǥa päärna leämmaž
mättjam ǩiõl ko hääʹrveld muäʹdd piârrjest.
Uʹcc päärnai puärraz juʹrdde, što mââimõs vuäittmõš seeilted
juuʹlevsääʹmǩiõl jieʹlli ǩiõllân lij altteed sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõõrt. Puärraz,
ǩeäk säʹmste päärnaivuiʹm dååma, taarbše peiʹvvpõõrt veäʹǩǩen da päärnai
ǩiõl tuärjjõssân. Tõk puärraz, ǩeäk leʹjje mõõntam jiiʹjjez ǩiõl, tuåivvu
sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõõrt, koʹst sij päärna mättjeʹče ǩiõl. Anne Kalstad
Mikkelsen, ǩii leäi peiʹvvpõõrt jååʹđteeʹjen, maainast alggvaiggâdvuõđi pirr:
Iʹlleämmaž pâʹsttemvuõtt sääʹmǩiõlâst, ij ni peiʹvvpõõrt jååʹđtummšest,
jeäʹp-ǥa teâttam jiânnai kueiʹtǩiõllsažvuõđ pirr. Sij pieʹsse kuuitâǥ
puki vaiggâdvuõđi čõõđ, tõnt ko puk puärraz vuässõʹtte tuåim
ooudâsviikkmõʹšše da jäʹrste õõutsââʹjest jeeʹresnallšem škoouʹlʼjummšid
tuâjjlaid. Puärraz še vuässõʹtte škoouʹlʼjummšid, mõõk kuõʹsǩǩe
kueiʹtǩiõllsažvuõđ. ”Nanu oktavuohta váhnemiid ja bargiid gaskkas ja
oktasaš jáhkku dasa ahte sii galge lihkkostuvvat, lei vuođđu min bargui16”,
ǩeeʹrjat Kalstad Mikkelsen.
Ko peiʹvvpõõrt jåʹttee, õõlǥi čåuʹdded vaiʹǧǧes čuõlmid. Tõn diõtt ko
päärnai ǩiõllsilttõs vaajtõõli čuuʹt, õõlǥi smiõttâd, leäi-a õhtt õhttsaž
peiʹvvpõrtt pueʹrmõs čåuddmõš, måkam määinaivuiʹm päärna pieʹsse
peiʹvvpõʹrtte da måkam ǩiõllsilttõõzz õõlǥte päärnain, ǩeäk pueʹtte
peiʹvvpõʹrtte. Sääʹmǩiõllsaž päärnai puärraz põʹlle, što sij päärna mõõnte
ǩiõlâz, jõs taarrǩiõllsaž päärna peäʹsse mieʹldd. Taarrǩiõllsaž päärnai
puärraz tiõʹtte, što sääʹmǩiõllsaž päärnain leäi vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž
peiʹvvhoiddu. Õõlǥče-a sij päärna kuâđđjed sääʹmǩiõllsaž õhttsažkååʹdd
åålǥbeälla nuʹtt, što sij jie vuäǯǯče vuäittmõõžž mättjed sääʹmǩiõl tõn diõtt,
ko sij puärraz leʹjje mõõntam ǩiõlâz tarrlâʹsttem diõtt?
Lââʹssen peiʹvvpõõrt åålǥbeäʹlnn käunnʼje ouddkäddmõõžž. Määŋgas
16 Kalstad Mikkelsen 1996, 52. ‘Nâân õhttvuõtt puärrsi da tuâjjlai kõõskâst na õhttsaž
åskk tõõzz, što mij oʹnstep, leäi vuâđđan mij tuõjju.’
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juʹrdde, što sääʹmǩiõlâst ij leämmaž puõʹttivuõtt. Oummu jie leämma
härjjnam kuullâd sääʹmǩiõl õõlmlaž paaiʹǩin, tåʹlǩ privatt jieʹllmest. Måtam
juʹrdde, što lij raajeeʹl rajjum da možât hueʹnn päärnaid, jõs siʹjjid mätt’tet
sääʹmǩiõl peiʹvvpõõrtâst. Måtam põʹlle, što päärna jie mättjeʹče taarrǩiõl.
Leʹčči-a kuuitâǥ pueʹrmõs, jõs puärraz mättʼteʹče päärnaid pâi šiõǥǥ
taarrǩiõl? Kalstad Mikkelsen särnn, što peiʹvvpõõrt algg leäi pannaainâs
da sami vaiggâd. Čuõlm, mõõk leʹjje čåuʹddemnalla, leʹjje ääʹrj da kuõʹsǩǩe
puärrsi identiteeʹtt. Ǩiõlâz mõõntam puärrsin še leäi nâânn sääʹmidentiteʹtt.
Päärnai puärraz leʹjje kuuitâǥ õõut miõlâst, što päärna õõlǥče šõddâd
juuʹlevsääʹm-taarr kueiʹtǩiõllsiʹžžen. Puärraz sueʹppe, što puk päärna õʹlǧǧe
piâssâd sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõʹrtte. Puärraz peäʹlstes čõnnõʹtte tuärjjeed
päärnai ǩiõlʼlaž ouddnummuž. Sääʹmǩiõl jeällteškueʹtte da mainsteškueʹtte
jeänab dååma še. Peiʹvvpõʹrtte välddmõõžž mäinnan piʹjje jeäʹrbi mieʹldd
tõn, što peiʹvvpõʹrtte vueiʹtet väʹldded päärnaid sääʹmǩiõllsaž piârrjin. Tän
määin tuʹlǩǩee nuʹtt, što ääkk da ääʹjj še kuʹlle piârrǥa, ij-ǥa ni õõut päärna
taarbšam ǩieʹldded pueʹttmest peiʹvvpõʹrtte tõn diõtt.
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Peiʹvvpõrtt-tuåim aalǥâst piʹjje jiânnai ääiʹj da viõǥǥid ǩiõlltuõjju.
Peiʹvvpõõrtâst mainste pâi sääʹmǩiõl, da teâđtummuš peiʹvvpõõrt da doom
kõõskâst leäi še sääʹmǩiõllsaž. Päärnai smeʹllkõʹtte säʹmsted da vuõʹrdde,
što sij vaʹstteʹče säämas. Päärna kuuitâǥ mainste da siõʹrre kõskkneez
taarrǩiõʹlle, võl jeänab ålggan ko seʹst. Sääʹmǩiõllsaž päärna še âʹnškueʹtte
aalǥâst jeänab taarrǩiõl siõreen. Puärraz da tuâjjla põʹrǧǧe vaaikted päärnai
ǩiõllâânnmõʹšše: sij juõʹǩǩe päärnaid uuʹccab jooukid da vuõrâsoummu
pueʹtte aktiivlânji mieʹldd päärnai siõrid še. Vuõrâsoummu õʹnne huõl
sääʹmǩiõl mainstummšest da sueʹppe päärnaivuiʹm, kuäʹss õõlǥi mainsted
tåʹlǩ sääʹmǩiõl.
Kalstad Mikkelsen särnn, što täk muttâz tuåimmje. Päärna fiʹttješkueʹtte
simmnai simmnai jeänab sääʹmǩiõl da mainsteškueʹtte tõn še jeänab.
Päärna teâđsteškueʹtte što peiʹvvpõõrtâst mainste tåʹlǩ säämas. Ǩiõlltuâj
pohttmõõžž kuâsttješkueʹtte viiđ määnpââʹj ǩeeʹjjest. Puk säʹmste, måtam
jeänab, måtam ooʹccab. Eeʹjj ǩeeʹjjest peiʹvvpõõrt aalǥâst puk päärna leʹjje
jeänab leʹbe ooʹccab sääʹmǩiõllsa. Viiđ eeʹjj mâŋŋa päärnai väʹlddǩiõll leäi
sääʹmǩiõll.
Eeʹjjest 2015 Árran mánnágárddest lie kueʹhtt juâkkaz. Tõt lij privatt
juuʹlevsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõrtt, koon vuâmast Árran-fondd. Päärnaž,

3.2. Vuonak sámemáná – ođđ algg juuʹlevsääʹmǩiõʹlle

kååʹtt ij silttad säämas peiʹvvpõʹrtte puäʹđeen, vuäǯǯ jiõccses ǩiõlʼlaž
tuärjjõõzz. Peiʹvvpõõrtâst lij jiiʹjjes ǩiõlltuâjjlaž. Juuʹlevsääʹmǩiõllsaž
mättʼtõs aaʹlji Ájluokta škooulâst eeʹjjest 1992 da lij juätkkjam tõn
rääʹjest. Juuʹlevsääʹmǩiõl kõõskõs Árran (Árran julevsáme guovdásj) aaʹlji
eeʹjjest 1994, da peiʹvvpõrtt tuåimmai ååʹn tõn õhttvuõđâst. Tõt lij jeäʹrbi
mieʹldd ouddam juuʹlevsääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõõzz vuâđđškooulid
da lookkjiškooulid da tuejjääm õhttsažtuâj Nordlaand da Trooms
universiteeʹttid. Nordlaand universiteʹtt jääʹrjast Árrnest juuʹlevsääʹmǩiõl
universiteʹttkuursid. Trooms universiteeʹttin tuejjeet juuʹlevsääʹmǩiõl
ǩiõllteknologialaž õhttsažtuâj. Lââʹssen Árrnest tuåimmai juuʹlevsääʹm
ǩiõllkõõskõs, Árran Báhko -nõmmsaž ǩeeʹrjčõõđtemfirmm, juuʹlevsääʹm
jieʹllemvueʹǩǩ-kõõskõs (Lulesamisk næringssenter AS). Posttšeʹǩǩen lie
Taarr sääʹmradio NRK-Sápmi lââʹssen še Sääʹmteʹǧǧ. Mâŋŋa eeʹjjest
1989, ko sääʹmpuärraz alttee privatt sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõõrt, lij šõddâm
jiânnai. Ânnʼjõž peiʹvvpõrtt tuåimmai vueʹssen määŋgpeällsaž da aktiivlaž
juuʹlevsääʹmǩiõllsaž õhttsažkååʹddest.
Looǥǥ lââʹzz juuʹlevsääʹmǩiõl vueʹjjest da ǩiõlljeälltummšest:

•
•
•
•
•
•
•

< http://www.arran.no/ >
< http://sametinget.se/lulesamiska >
< http://www.samer.se/1189 >
< http://www.ur.se/samasta/samasta1/index.html >
< http://www.omniglot.com/writing/lulesami.htm >
< http://www.endangeredlanguages.com/lang/smj >
< https://castl.uit.no/index.php/saami/lule-saami-documentation >
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3.3. Saaʹmi ǩiõll- da kulttuursiid õhttsallaš jeälltem
kõõskõssân17
Jåårǥlâttam Merja Fofonoff

L

ääʹddjânnam sääʹmvuuʹdin čõõđteš 2000-lååǥǥ aalǥâst kolmm
eeʹjj piʹštti18 õhttsallašvuõđ kaggâm sääʹmǩiõl da sääʹm kulttuur
jeälltemhaʹŋǩǩõõzz, Saaʹmi ǩiõll- da kulttuursiid –projeeʹkt.
Haʹŋǩǩõõzz jååʹđti sääʹmteʹǧǧ da tõʹst leʹjje mieʹldd puk nellj säʹmmlai
dommvuuʹd kååʹdd, Enontekiö, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk. Haʹŋǩǩõõzz
teäggte Euroopp sosiaalteäggõk (ESR), Lappi lääʹnnhalltõs da vuuʹd kååʹdd.
Haʹŋǩǩõs vuâđđõõvi saaʹmi äʹrbbvuõđlaž teâttmõʹšše da tõn kõskksumus
täävtõssân leäi ǩiõl da äʹrbbvuõđ serddmõš alggveärlaž jieʹnnǩiõlâs da
kulttuurõhttvuõđâs juʹn mõõntam da mõõntemvaar vueʹlnn åårrai oummid.
Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi ravsmâʹtted sääʹmpiârrji tuärjjsäiʹmmõõzz da
sääʹm kulttuuʹre kuulli õhttsallašvuõđ. Haʹŋǩǩõs leäi jurddum pukid
puõlvvõõǥǥid: sääʹm piârrji päärnaid, nuõrid, puärrsid, maaddârpuärrsid,
jeeʹres rääʹvesoummid da âʹlddoummid.
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Haʹŋǩǩõõzz vueʹlǧǧemsââʹjjen leäi teâtt sääʹmǩiõl siltteem da ââʹnnem
occnummšest da tõʹst, što kulttuuräʹrbb lij määŋgi paaiʹǩi väjldõõvškuättam.
Ääiʹjben sääʹmǩiõlâst leäi piârrjin nâânas sââʹjj da päärnaid šõddee
jõnnpiârrjin, koin šõddummša vuässõʹtte puärrsi lââʹssen še maaddârpuärraz,
ruâđ, risttpuärraz da naʹzvaan. Õhttân ǩiõll- da kulttuurvuâkka vaaiktam
tuejjeeʹjen haʹŋǩǩõsraportt peäggat tõn, što ääiʹjben puõlvvõõǥǥ jouddu
ǩeʹldded säʹmmlažvuõđâs da sääʹmǩiõllsažvuõđâs. Sääʹmǩiõl âânnmõõžž
ǩiõʹldde škooulšeelljain da aazztõkpõõrtin raŋstõõzzin põõlteeʹl. Päʹrnnvuõđ
ǩiõldlaž tobddmõõžž lie vaaiktam täi oummi säʹmmlažvuõʹtte da haʹlle
seeilted sääʹmǩiõl mainstum ǩiõllân.
Haʹŋǩǩõsrapoortâst tuõđât še piârjieʹllem mottjam âʹlddlab lääʹdd
piârfiʹttõõzz. Sääʹmpiâr lij õinn tääuʹjben sieʹǩǩveäʹncc ij-ka sääʹm kulttuuräʹrbb sirddu teänab ođđ puõlvvõõǥǥid seämma luândlânji ǥu ääiʹjben.
Raavâs ruâttčõnstõõǥǥ da õʹhttekuullâmtobddmõš lie pâi leämmaž
tääʹrǩes äʹššen ǩiõlʼlaž da eetnlaž identiteeʹtt seeilteeʹjen. Haʹŋǩǩõõzzin
haaʹleeš tuärjjeed da oʹhjjeed piârrjid mååust jiiʹjjes ǩiõll da kulttuurtuâǥǥa
årra vueʹjjin, koin sääʹmǩiõl da kulttuur tuärjjeei säiʹmm leäi vännai
leʹbe tõt ij leämmaž ni vooʹps. Ǩiõll- da kulttuursiidâst põʹrǧǧeš raajjâd
määŋgekksain šõddi jõnnpiâr, koʹst puõlvvõõǥǥi kõskksaž õõutsââʹjest
jeällmõš da tuåimmjummuš leʹčči luândlaž.

17 Sääʹmteʹǧǧ 2004 (Lââ´ddjânnam).
18 1.3.2001-28.2.2004.
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Säʹmmla ââʹǩǩoummu vuässõʹtte haʹŋǩǩõʹsse ǩiõll- da kulttuurvuäppsen.
Sij tuåimmje haʹŋǩǩõõzzâst kaallšõs resurssân jueʹjjeeʹl jiiʹjjes ǩiõl
da kulttuurtääideez nuõrbid. Ânnʼjõž õhttsažkåʹdd pârgg čorstâʹtted
ââʹǩǩoummid õõutstõõzzâs aarǥâst, mii lij sääʹm kulttuuʹre veeʹres
nääʹll. Ââʹǩǩoummid lij täʹrǩǩ piâssâd vuässõõttâd piârrjines eeʹjjpirrõõzz
mieʹldd äʹrbbvuõđlaž tuâjaid da vaaikted jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur
õõudummša. Haʹŋǩǩõsrapoortâst peäggtet, što ǩiõll- da kulttuursijdd
tuåimmai luândlaž pirrõssân jm. sääʹmǩiõl mainstem alttummšest jiiʹjjes
päärnapäärnaid, jos päärnaivuiʹm leäi ääiʹjben mainstum tåʹlǩ lääddas.
Siida tuåimmji še luândlaž pirrõssân altteed sääʹmǩiõl mainstummuž
oʹđđest jeärrsi ǩiõlmainsteeʹjivuiʹm. Lââʹssen siida puuʹti ââʹǩǩoummid ođđ
tuärjjsäiʹmmõõzz. Ǩiõll- da kulttuursiʹjdde leäi hääʹsǩ pueʹtted kaaunõõttâd
jeeʹres säʹmmlaivuiʹm da tuejjeed õuddmiârkkan jiiʹjjes ǩiõtt-tuâjaid. Siida
veäʹǩǩti peäʹlstes ââʹǩǩoummid uuʹdeeʹl vieʹǩǩ arggpeeiʹv põrtt-tuâjaid.
Päärnai da nuõri beäʹlnn haʹŋǩǩõõzz täävtõssân leäi tuärjjeed päärnai
sääʹmǩiõl da kulttuurtääidai õuddnummuž da raajjâd määŋgpeällsaž
luândlaž ǩiõllââʹnnempaaiʹǩid. Ǩiõll- da kulttuursiida põõrǥi raajjâd
õudldõõzzid sääʹmǩiõllsaž peiʹvvhoiddu da sääʹmǩiõllsaž škooulmättʼtõʹsse
serddjummša. Haʹŋǩǩõõzz veäkka haaʹleeš tuärjjeed päärnai da nuõri
šõddmõõžž tiuddvääldlaž da nâânas sääʹmõutstõõzz vuäzzliʹžžen. ”Sääʹmpiârrji päärnain lie šõddmen määŋgkulttuurlaž puõlvvõõǥǥ eʹtǩǩeei, kook jie
pââʹst tuärjtaa seeilted ǩiõlʼlaž da eetnlaž identiteeʹttes mottjeei vueʹjjest19 ”,
tuõđât haʹŋǩǩõsrapoortâst. ”Jäänmõs päärnain šâdd kuõiʹt ǩiõl da kulttuur
teäʹddmest. Jos päärnaž ij toobd õhttvuõđ sääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre, ij suʹst
leäkku ni motivaatio õõudeed ǩiõl da kulttuur tobddmõõžžâs. Samai tääʹrǩes
lij väʹldded lokku jiõččtobddmõõžž da identiteeʹtt raavummša.20”
Ǩiõll- da kulttuursiid miârkkšõʹvve tuåimmpaaiʹǩid, koid haʹŋǩǩõs
vuåkrji jeeʹres siidin jiiʹjjes ââʹnnma. Siidid paʹlǩǩee oʹhjjeeʹjid,
måttmid še veäʹǩǩoʹhjjeeʹjid, ǩeäk õõutveäkka plaanee da oʹhjjee
tuåim da noʹrre tuåimmpaaiʹǩid määŋgnallšem sääʹm kulttuuʹre kuulli
aunstõõzz, veärraunnsid, tuâjjneävvaid, ǩiiʹrjid, musiikk, siõrrneävvaid
da ǩiõtt-tuâjjaunnsid. Tuåimmpääiʹǩ leʹjje siidin dommpäiʹǩǩen, leša
tuåimmjummuž jäʹrjste še tõi åålǥbeäʹlnn mâʹte kaammisueiʹnnsaʹccjin,
mieʹccest da pikalõsääidain. Tuåimmjem-maalli õõudummuž leäi kreevsõs
proseʹss, kååʹtt puuʹtʼti šõddmõõžžid siidâst õnnum škooulniiʹǩǩi sääʹmǩiõl
da åskkmättčiâssin jeäʹvespuõccu äʹhttma da oollai kaaʹrjummša. Siid
puʹhtte še ââʹǩǩoummid škooulid mättʼted äʹrbbtääideez. Vuõss-sâjjsaž
tuåimmjem-mallân leʹjje jeeʹresnallšem musikk-, siõrr- da maainâspoodd,
čeäppõspeeiʹv, molldõspoodd, luâđ eeʹjjpirrõõzz meâldlaž tuâj (mâʹte
muõʹrji uussmõš, kueʹlšeellmõš da kaammisuõiʹni raajjmõš), äʹrbbǩiõtttuâjj - da ǩiõllkuurs, äʹrbbporrmõškuurs, pikalõõzzin jååttmõõžž, luâttreeis
19 Sääʹmteʹǧǧ 2004 (Lââ´ddjânnam), 5.
20 Seämma, 8.
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da -leeir di jeeʹresnallšem saǥstõõllâm- da teeʹmjeäʹǩǩää. Lââʹssen
riõʹššeš piârleeirid, konseeʹrtid nuõrid da diskoid di vuässõʹtteš jeeʹres
sääʹmvuuʹdin jäʹrjstum kulttuuršõddmõõžžid. Siid uus leʹjje äävai juõʹǩǩ
peeiʹv da leʹjje kaaunõõttâmpäiʹǩǩen määŋgekksaid. Määŋg päärna da
nuõr pueʹtte mâŋŋa škooulâst siʹjdde ǩiõtt-tuâjaid tuejjeed mâʹte reʹppǩid,
kååʹđđed vuõddjid, joba sääʹmpihttsid kuärrad.
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Siidin tuåimmjemǩiõllân leʹjje puk kolmm Lääʹddjânnmest mainstum
sääʹmǩiõl, aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm da tuåimmjem vuâđđan juõʹǩǩ
siidâst leäi pääiklaž kulttuur. Tâʹvvsääʹmǩiõllsa siid tuåimmje Uccjooǥǥâst,
Enontekiöst, Aanar ceerkavsiidâst da Suäʹđjel Vuõccust. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž siida tuåimmji Čeʹvetjääuʹrest da aanarsääʹmǩiõllsaž Âʹvvlest.
Haʹŋǩǩõõzz oʹhjjummšest da vuåppmest vaʹsttii sääʹmteeʹǧǧest tuejjääm
projeʹkttjååʹđteei, kååʹtt õõʹni täujja õhttvuõđid siidivuiʹm. Projeʹkttjååʹđteei
jieʹli juõʹǩǩ siidâst määnpõõʹji. Siidin oʹhjjeei vuåǯǯu universiteʹtt-tääʹzz
škooultõõzz määŋgǩiõllsažvuõtt-, ǩiõll-laauǥ- da didaaktlaž kõõččmõõžžin. Siida jäʹrjste täi õõl veâl kuõiʹtǩiõllsažvuõttseminaarid da
saǥstõõllâmpooddid, mõõk uʹvdde nuʹtt päärnai puärrsid ǥu ââʹǩǩoummid
teâđ tõʹst mõn diõtt jiiʹjjes ǩiõl da äʹrbbvuõđ seeiltummuš da serddmõš
lij tääʹrǩes äʹšš da mõõn õlltässʼsaž kuõiʹtǩiõllsažvuõʹtte vuäitt vuällad.
Enontekiö da Uccjooǥǥ siidin tuåimmje ǩiõll-laauǥjoouk. Ǩiõllmäästarmättneǩ-mõõntõõllmõš, koʹst ââʹǩǩoummu tuåimmje čackkmen åårrai ǩiõl
vuäppsen, koiʹtteš Vuõccust (vrd. rapoort lååkk 3.8.).
Ǩiõll- da kulttuursiidin tuåimmjummša vuässõʹtte vuõssmõs eeʹjj
õhttsiʹžže 331 ooumžed, 76 piârrjed, 105 päärnžed da 74 ââʹǩǩooumžed.
Nuuʹbb tuåimmjemeeʹjj tuåimmjummšest leʹjje mieʹldd 307 ooumžed,
73 piârrjed, 93 päärnžed da 68 ââʹǩǩooumžed. Tuåimmjem mââimõs
eeʹjj tuåimmjummša vuässõʹtte 360 ooumžed, 75 piârrjed, 123
päärnžed da 87 ââʹǩǩooumžed. Haʹŋǩǩõs tuejjad õhttsažtuâj pääiklaž
škooulivuiʹm, peiʹvvhåiddampaaiʹǩivuiʹm, kooʹddi ââʹǩǩoummituâjain,
sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzin, sieʹbrkooʹddivuiʹm, ortodookslaž
ceerkvin, sääʹmõhttõõzzivuiʹm, paalǥâskooʹddivuiʹm da pääiklaž pueʹrrjieʹllemhaʹŋǩǩõõzzivuiʹm.
Haʹŋǩǩõõzz puuđeen sääʹmǩiõl âânnmõõžž vueiʹnne lâssnam aainâs
tõin, ǩeäk leʹjje mieʹrraaiʹji jååttam siidâst. Enontekiö siidâst šõõddi
nuõrid tääʹrǩes âsttääiʹjpäiʹǩǩ da nuõri kõskkneez ââʹnnem ǩiõll vaajtõõvi
haʹŋǩǩõõzz nuʹbben tuåimmjemeeʹǩǩen sääʹm ǩiõllân. Sääʹm ǩiõlâst
šõõddi vuârrvaaiktõsǩiõll še tõid oummid, ǩeäk tobdstõʹtte siidâst. Vuõccu
nuõrin tõk, kook joʹtte viiššlânji siidâst šõʹdde mââʹjbeäʹlnn õlltääʹzz
kuõiʹtǩiõllsaž rääʹvesoummu, koin mäŋggaz jueʹtǩǩe sääʹmǩiõl da kulttuur
määttaid universiteeʹttest. Haʹŋǩǩõõzz lopprapoortâst peäggtet siid
tuåim vaaiktem joba måttmi piârrji ǩiõlââʹnnma nuʹtt, što piârrjest ij-
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säʹmmlaž pieʹllkueiʹmm vuäǯǯai siidâst taarbšeʹmes tuärj ǩiõl mättjummša.
Haʹŋǩǩõsrapoort mieʹldd puki siid tuåimmjummšest mieʹldd leämmaž
oummi jiiʹjjes kulttuur da historia tobddmõš čiŋlmõõvi da sääʹm ǩiõtttuâjjtääid lâssne. Tän õõl haʹŋǩǩõs lââʹzzti puõlvvõõǥǥi kõskksaž jieʹllem
õõutstõõzz seʹst da jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddi kõõsk.
Ǩiõll- da kulttuursiid õhttu-i leʹjje sääʹm tuåimmjempirrõssân vuuʹdstes
nuʹtt ǩiõlʼlânji ǥu kulttuurlânji da tõk motivõʹstte oummid jõnn vuuʹdest.
Haʹŋǩǩõõzzâst raʹjje samai ođđ vooudlaž tuåimmjem-maall sääʹm ǩiõll- da
kulttuuräʹrbbvuõđ seʹrddma ođđ puõlvvõõǥǥid. Tuåimmjem-maall vuõiʹnne
samai šiõttjen ânnʼjõžääiʹj sääʹmõhttsažkådda. Hueʹnes pieʹllen õʹnne, što
haʹŋǩǩõs leäi čuuʹt vuäʹniǩ veʹrddeeʹl tõn veiddsõs da õõlǥteei täävtõõzzid.
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Jåårǥlâttam Miika Lehtinen

Ǩ

iõllpieʹsstuåim maddi lie Ođđ-Seelaandâst (Aotearoa), koʹst jânnam
alggmeer, maori, jeällteškuõʹtte 1980-lååǥǥ aalǥâst jiiʹjjez ǩiõl, kååʹtt
leäi šõddâm vaarvuâlžen eŋgglõsǩiõl diõtt. Maoriǩiõl mainste teänab
vuäʹmm oummu. Jânnmest alttee maoriǩiõllsaž peiʹvvhåiddpaaiʹǩid,
ǩiõl pieʹzzid (Kōhanga Reo), koʹst maoriǩiõllsaž puäʹres neezzan hoiddu
päärnaid da siʹrdde siʹjjid maoriǩiõl da -kulttuur. Siʹjji puärraz še vuõǯǯu
pueʹtted mieʹldd da mättjed ǩiõl õõutsââʹjest päärneezvuiʹm. Ko päärna
šõʹdde škooulâkksiʹžžen, siʹjji puärraz kaiʹbbje siʹjjid maoriǩiõllsaž
škooulmätt’tõõzz. Ođđ-Seelaandâst alttee kueiʹtǩiõllsaž da maoriǩiõllsaž
škooulklaassid da obbnes maoriǩiõllsaž škooulid. Tät tuåimm veiddni
jåʹttlõnji da muäʹdd eeʹjj ǩeeʹjjest ǩiõllpieʹzz leʹjje juʹn čuõʹđi mieʹldd da
maoriǩiõllsaž ǩiõllpieʹss- da škooulpäärna dohti mieʹldd. Ǩiõllpieʹzzin aaʹlji
maoriǩiõl jeällʼjummuš. Sõrgg ǩiõl mainsteškueʹtte mediast, veʹrǧǧpõõrtin
da jeeʹres õhttsažkååʹdd vuuʹdin še. Ânn’jõžääiʹj ǩiõl mainsteei lie
arvvlõttum leeʹd nuʹtt 100 000 da ǩiõll vuäll akateemlaž maaiʹlm da
universiteeʹtt räjja. Eeʹjjest 2014 Ođđ-Seelaandâst leʹjje õhttsiʹžže 460
maori ǩiõllpieʹssed.
21 King 2001; Olthuis 2003, 2008 da 2009; Pasanen 2005, 2010, 2014 da 2015; SanilaAikio 2013.
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Ǩiõllpieʹss miârkkšââvv vueʹll škooulâkksaž päärnaid peiʹvvhåiddpääiʹǩ,
kååʹtt tuåimmai alggmeer leʹbe uuʹccbõs joouk ǩiõlin tiudlaž ǩiõlllääuǥ (early total immersion) vuâđđjurddjin. Kiõllpieʹss oudd päärnaid
tiuddpeiʹvvhååid, koʹst mainste pâi vaarvuâlaž ǩiõl. Tän metoodâst âʹnne
äuʹǩǩen päärna luâđlaž oodd mättjed õhttna määŋgaid ǩiõlid. Jurddjen lij,
što päärnaihoiʹddjeei mainste aalǥ rääʹjest päärnaid pâi vaarvuâlaž ǩiõl, håʹt
päärna jie aalǥâst fiʹttjeʹče tõn ni vooʹps. Ǩiõllpieʹss lij jiiʹjjesnallšem pirrõs,
mõõn raajât vaarvuâlaž ǩiõl peälštem diõtt teʹl, ko ǩiõll ij teänab sirddu
puärrsin päärnaid ni vooʹps leʹbe nokk puârast. ”Ǩiõllpieʹzz täävtõssân lij
tuåimlaž kueiʹtǩiõllsažvuõtt škooulââʹjj räjja. Meer tääʹzzest mieʹrren lij
vaarvuâlaž ǩiõl serddjummuš puõlvvõõǥǥâst nobba nåkam vueʹjjest, ko ǩiõll
ij teänab sirddu dååma puärrsin päärnaid.”22
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Kiõllpieʹzz tuåimm vuäitt oʹnnsted, jõs hoiʹddjeei jie jåårǥlââʹtt ni
mâid jeäʹnbõšǩiõʹlle, mâiʹd lie särnnam uuʹccbõsǩiõʹlle. Nuʹtt ij vuäǯǯ
tueʹjjeed ni aalǥâst, ko päärna jie võl fiʹtte ođđ ǩiõl. Ǩiõllpeässa vuäiʹtte
pueʹtted päärna, ǩeäk mainste juʹn puârast jeäʹnbõsǩiõl, silttee simmna
ǩiõllpieʹssǩiõl leʹbe nåkam päärna, ǩeäk jie võl maainâst ni mõõn ǩiõl.
Päärna vuäǯǯa mainsted jeäʹnbõsǩiõl da hoiʹddjeei čuäʹjte päärnaid, što
sij fiʹttje päärnai saaǥǥid. Sij vaʹsttee, ko päärna mainste jeäʹnbõsǩiõʹlle,
kommentâʹstte uuʹccbõsǩiõʹlle tõn, mâid sij tueʹjjee, da vuässâʹtte siõrid.
Tõn diõtt hoiʹddjeei âʹlǧǧe leeʹd kueiʹtǩiõllsa. Ääi’j mieʹldd hoiʹddjeei
smeʹllkââʹtškuäʹtte päärnaid ââʹnned uuʹccbõsǩiõl, leša siʹjjid jeät ni kuäʹss
pääkktuku tõn mainsted. Ǩiõllpieʹsspirrõs âlgg leeʹd dommlaaǥǥan da
staanlaž, hoiʹddjeei da päärna âʹlǧǧe leeʹd jiânnai kõskkneez õõldâs
vuârrvaaiktõõzzâst.
Ǩiõllpieʹzz tuåimm vaaikat piârrjid da nuʹtt še ceâlai ǩiõllõhttõʹsse. Tuåim
âlgg pâi vuâđđõõvvâd pääiklaž motivaatiooʹje da puärrsi valljeema.
Ǩiõllpieʹss ij vueiʹt tuåimmjed jiõččines, peʹce tõn feʹrttai kuullâd
veiddsab ǩiõlljeälltemobbvuõʹtte. Nääiʹt lij ǩiâvvam juõʹǩǩåʹrnn, koʹst
ǩiõllpieʹsstuåimm lij oʹnnstam. Tuʹtǩǩeei Marja-Liisa Olthuis, õhtt aanrõsǩiõl
jeälltummuž vueiʹvvoummin, särnn što ǩiõllpieʹzz mieʹldd lie vuäittam
oʹđđest rajškueʹtted puåtkknam ǩiõllmainsteeji rääid.
Lij vääžnai, što ǩiõllmätt’tõs juätkkai škooulâst da piârrjin mainsteškuäʹtte
jäänab uuʹccbõsǩiõl. Tät ooudald tõn, što piârri vuäǯǯa lââʹzz teâđ
kueiʹtǩiõllsažvuõđ da päärnai ǩiõl’laž šõddmõõžž pirr. Muđoi puärraz
vuäiʹtte huõl kueʹdškueʹtted ouddmiârkkân tõʹst, što päärnaž sieʹjjat ǩiõlid,
22 Pasanen 2014, 296.
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leʹbe tõʹst što päärnaž ij mainsteškuäʹđ ǩiõl, håʹt son fiʹttai. Puärraz taarbše
lââʹzzteâđ da saǥstõõllmõõžž še teʹl, ko måtam ruåđ leʹbe jeeʹres õõldâs
ooumaž jie tuʹǩǩed ǩiõllpieʹzzest leʹbe uuʹccbõsǩiõl mainstummšest. Määŋg
puärraz smeäʹtte še tõn, kaʹnnat-a piijjâd päärna ǩiõllpeässa, jõs son ij kuul
ǩiõl dååma leʹbe jõs son puätt mõõnnâd jeäʹnbõsǩiõllsaž škoouʹle.
Ǩiõllpieʹzz tuâjjlain âlgg leeʹd motivaatio jeällted ǩiõl da teâđast sij
feʹrttje ââʹnned äärvast jiiʹjjez ǩiõl da kulttuur. Lij pueʹrr, jõs tuâjjla teâđste
mõõn ǩiõl sij mainste da pâʹštte lueʹǯǯjeǩâni mainsted pâi uuʹccbõsǩiõl,
håʹt leʹčči jiânnai hiâlpab mainsted jeäʹnbõsǩiõl. Tuâjjlaid leʹčči še pueʹrr
tieʹtted vuâđđaaʹššid kueiʹtǩiõllsažvuõđâst, päärnai ǩiõl ouddnummšest,
ǩiõllpieʹzz tuåimmjurddjin da tõn täävtõõzzin. Tõn lââʹssen leʹčči šiõǥǥ, jõs
sij silteʹče ouddmiârkkân haʹŋǩǩeed leʹbe joba raajjâd jiijj uuʹccbõsǩiõʹlle
da -kulttuuʹre kuulli materiaalid da siõrrâmneävvaid. Ouddmiârkkân
sääʹmǩiõllsaž päärnaiǩeeʹrj da –musikk käunn’je sami uuʹccben ko lääʹddruõcc- leʹbe taarrǩiõllsa.
Päärnai passiivlaž täävtõsǩiõl ouddneškuätt tâʹlles vuõssmõs ǩiõllpieʹsspeeiʹväiʹǧǧen. Päärnaž fiʹttješkuätt vuõssmõsân pukin tääujmõs
saaʹnid da fraasid da suʹnne miõllsaž aaʹšši da tiiŋgi nõõmid. Muäʹdd
neäʹttel seʹst päärnaž fiʹttješkuätt tääujmõs päkkmõõžžid, auʹǯǯjummšid,
ǩiõlddjid da kõõččmõõžžid. Muäʹdd määnpââʹj mâŋŋa päärnaž fiʹttai
tääʹrǩmõs aaʹššid hoiʹddjeei peeivlaž mainstummšest. Aanarsääʹm- da
kaʹrjjelǩiõllsaž ǩiõllpieʹzzid tuʹtǩǩääm Pasanen lij vuâmmšam, što päärnaž
sätt härjjned tåʹlǩ suu hoiʹddjeeji ǩiõʹlle nuʹtt, što son ij vieʹltǩâni fiʹtte
pukid jeeʹres uuʹccbõsǩiõl mainsteejid.
Aktiivlaž ǩiõllsilttõs ouddan takainalla jiânnai meälǥben ko passiivlaž
silttõs. Jeärtõõzz päärnai kõõskâst vuäiʹtte leed šuur. Måtam päärna sieʹjjte
ǩiõlid aalǥ rääʹjest, jeärraz-ǥõs mainsteškuäʹtte obb ciâlkkjivuiʹm, leša
mâŋŋlest. Jäänmõs päärnain jiõčč âʹnškuätt miâlggâd jåʹttlõnji toobdâs
fraasid ouddmiârkkân ko tiõrvte, pråʹššjâʹtte, späʹssbâʹšše da ǩeäʹldde. Lie
kuuitâǥ nåkam še päärna, ǩeäk jie säärn ni mâiʹd uuʹccbõsǩiõʹlle vuõssmõs
kueiʹt eeʹjjäiʹǧǧen. ”Tõn diõt hoiʹddjeejin da puärrsin kaiʹbbjet jiânnai
ǩeâll’jemvuõđ. Päärnai kueiʹtǩiõllsiʹžžen šõddâm lij kuʹǩes proseʹss, mõõn
ääiʹj vuäitt måtmešt kuâsttjed, što ouddnummuš lij årstam leʹbe jåårǥlam
mââiårra.”

27

Lääʹddjânnmest järjstet âʹnnjõžääiʹj ǩiõllpieʹsstuåim pukin Lääʹddjânnmest
mainstum kooumin sääʹmǩiõlin. Vuõssmõs ǩiõllpieʹss leäi nuõrttsääʹmǩiõllsaž,
da tõt aaʹlji Čeʹvetjääuʹrest eeʹjjest 1993. Tät ǩiõllpieʹss leäi pâi peäʹl eeʹjj
ǩiõččlõddmõš, kååʹtt kuuitâǥ uuʹdi positiivlaž pohttmõõžžid, maainast
sääʹmǩiõl uʹčteeʹl Tiina Sanila-Aikio. Sääʹmǩiõl âʹnne Lääʹddjânnam
sääʹmǩiõlin pukin jäänmõsân vaarvuâlžen. Lääʹddjânnmest jälste nuʹtt 600
säʹmmliʹžžed, ǩeäin määŋgas jälste sääʹmlääʹjjest meäʹrtõllum sääʹmvuuʹdest23
Aanar kååʹddest Čeʹvetjääuʹr, Njeäʹllem da Keväjääuʹr siidin. Tõn lââʹssen
säʹmmla jälste Ruõšš da Taar beäʹlnn. Jäänmõs saaʹmid aazzte Lääʹddjânnam
beälla nuuʹbb jõnn vääin mâŋŋa. Vääin juõʹǩǩe uʹcc sääʹm-meer kooum
riiʹǩǩe da seämma ääiʹj mueʹrre äʹrbbvuõđlaž siidid, kooi väʹlddǩiõllân leäi võl
sääʹmǩiõll.
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Sääʹmǩiõll lij seillam pueʹrmõsân Lääʹddjânnmest. Kuuitâǥ toʹben še
jeänmõs eeʹjj 1970 mâŋŋa šõddâm oummin lij mättjam vuõssmõs
ǩiõllân lääʹddǩiõl. 1990-lååǥǥast ooudårra lie kuuitâǥ šõddâm måtam
sääʹm-lääʹdd kueiʹtǩiõllsaž päärna. ”Ǩiõl serddmõš puõlvvõõǥǥâst nobba
lij puåtkknam, da tõt lij tuejjääm tõn, što ǩiõll iʹlla ouddnam Lääʹdd
õhttsažkååʹdd jõnn muttâz mieʹldd luâđlaž, tiõrvâs da jieʹlli ǩiõllân (‘natural,
healthy and living language’) nâânn sääʹmõhttsažkååʹddest.”24 Sanila-Aikio
ǩeeʹrjat.
Sääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss aaʹlji oʹđđest Čeʹvetjääuʹrest eeʹjjest 1997 da tõt
juätkkji eeʹjj 2001 räjja. Toʹben leʹjje sääʹmpäärna, ǩeäk mainste jieʹnnǩiõllân
sääʹmǩiõl leʹbe lääʹddǩiõl, da lääʹddpäärna. Sanila-Aiko ǩeeʹrjat, što ko
päärna mõʹnne škoouʹle, sij silttee ǩiõl jiânnai pueʹrben ko tõk päärna,
ǩeäk jie leämmaž ǩiõllpieʹzzest. Mätt’tõs Čeʹvetjääuʹr škooulâst leäi vuässas
sääʹmǩiõllsaž. ”Mätttõs vueiʹti äʹlǧǧed aivv jeeʹres tääʹzzest ko ouddâl, tõnt
ǥu päärna fiʹttje puk, mâid siʹjjid mainste.”25 Õhtt täin ǩiõllpieʹsspäärnain
ǩeeʹrjti sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân pâʹjjmätt’tõõttituʹtǩǩõõzzâst vuõssmõs vuâra
škooulhistoriast 2012 ǩeâđđa. Mâŋŋlest jäänbõõzz še lie ǩeeʹrjtam.
Ǩiõllpieʹss puuđi eeʹjjest 2001, tõnt ǥu Čeʹvetjääʹurest leʹjje ooccanj vueʹll
škooulâkksaž päärna. Tõt tuåimmješkueʹđi eʹpet Âʹvvlest eeʹjjest 2008 da
Čeʹvetjääuʹrest 2010. Sanila-Aikio särnn, što Âʹvvel ǩiõllpieʹss aaʹlji ǩiõl
peäʹlest mââimõs poodd. Tõt lij tän räjja vuõssmõs sääʹmǩiõllsaž pirrõs
päärnaid, ǩeäk jälste sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Âʹvvel ǩiõllpieʹss lij oʹdinakai,
ko tõn tuâjjlain lij päärnaihoiʹddjeei škooultõs da sij lie jieʹnnǩiõllsa. Tän
23 Lääʹǩǩ 4.2.1995/253, 2 §.
24 Sanila-Aikio 2013, 1.
25 Seämma, 3.
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räjja Âʹvvlest jie leäkku pâsttam jäʹrjsted sääʹmǩiõllsaž škooulmätt’tõõzz.
Vuâđđmätt’tõõzzâst da lookkjiškooulâst lie jieʹnnǩiõl da veeʹres ǩiõl
mättjemaunnâz. Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin šuurmõs uʹčteel- da mättjemmateriaalvääʹnn lij sääʹmǩiõlâst.
Aanarsääʹm õhttsažkåʹdd lij šõddâm peäglviʹžžen ǩiõlljeälltummšest, mii
lij ouddnam mâʹte muõttčäävvmõš. Tõn pueʹrmõsân tobddum ååʹbleǩ lij
vuâsti samai ǩiõllpieʹss (kielâpiervâl). Kiõllpieʹsstuåim alttummša vaaikti
jiânnai eeʹjjest 1986 vuâđđuum aanrõsǩiõl õhttõõzzâst (Anarâškielâ servi),
mõõn vuâđđee tåʹlǩ ouddnem diõtt aanarsääʹmǩiõl âânnmõõžž da sââʹj
õhttsažkååʹddest. Aanrõsǩiõl lie mainstam pâi Lääʹddjânnam beäʹlnn,
Aanarjääuʹr pirrõõzzâst. Tõn diõtt tõt ij leäkku vuäittam ââʹnned äuʹǩǩen
Taarrâst da Ruõccâst tuejjuum sääʹm ǩiõlltuâj seämmanalla ko kooum
riikkâst mainstum tâʹvvsääʹmǩiõll.
Õhttõõzz vuâđđummuš miârkkšõõvi ođđ aanarsääʹmǩiõllsaž ǩiõllââʹnnempirrõõzz, tõn diõtt ko õhttõõzz vuâkkõõzzin mieʹrree, što tõn
ǩiõll leäi aanarsääʹmǩiõll, da vuäzzliʹžžen pieʹsse pâi oummu, ǩeäk silttee
aanarsääʹmǩiõl. Teʹl aʹrvvlõʹtte, što aanarsääʹmǩiõl mainste nuʹtt 450
ooumžed. Miâlggad puk 1940-lååǥǥast šõddâm aanarsääʹmpäärna
mättje jiijjâz ǩiõl dååma, leša 1960-lååǥǥast šõddâm päärnain tåʹlǩ
hääʹrv. 1970-1990-lååǥǥain šõddam päärnain tåʹlǩ muäddsest šõõddi
aktiivlaž aanarsääʹmǩiõl mainsteei. Ko ǩiõllpieʹsstuåimm aaʹlji eeʹjjest
1997, vueʹll 30-ekksa aanarsääʹmǩiõl aktiivlaž mainsteei leʹjje pâi neelljas
leʹbe viiđâs. Vueʹll škooulâkksaž päärna jie leämmaž ni vooʹps. Nuʹtt
30–50-ekksa mainsteei leʹjje võl mäŋgglo, leša ǩiõl mainste tåʹlǩ hääʹrves
sõõʹjin. Lääʹddǩiõll leäi šõddâm jeänmõs sosiaal’laž pirrõõzzi ǩiõllân.
”Aanarsääʹmǩiõll leäi muäʹddlo eeʹjj seʹst šõddâm vuäʹmm oummui
ǩiõllân.26”
Anaraškielâ servi čiõlggii 1990-lååǥǥ aalǥ rääʹjest, vuäitči-a ǩiõllpieʹzz
altteed. Tõt oʹnnsti kuuitâǥ eman eeʹjjest 1997, ko Lääʹddjânnam
Kulttuurfondd miõđi 1,5 miljoon mäʹrǩǩed (nuʹtt 250 000 euʹrred)
haʹŋǩǩõʹsse. Veäʹǩǩteäʹǧǧ staani ǩiõllpieʹzz viiđeeǥǥas. Aanar
siʹjdde vuâđđee aanarsääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzz da tõõzz päʹlǩǩee kueʹhtt
tiuddpeivvsaž tuâjjla. Õhttõs mieʹrrii väʹldded ǩiõllpeässa vuõss-sââʹjest
pâʹjjel kooumekksaž päärnaid, ǩeäi puärrsin kuuitâǥ nuuʹbbest leʹjje
aanarsääʹmmaddi. Olthuis ǩeeʹrjat, što ǩiõllpieʹzz pohttmõõžž leʹjje
samai pueʹr juʹn vuõssmõs viiđ eeʹj ääiʹj: ”Tõk päärna, ǩeäk lie leämmaž
ǩiõllpieʹzzest kuuʹǩǩ, silttee aanarsääʹmǩiõl samai puârast, vuäitt särnnad
jieʹnnǩiõlnalla.27”
26 Pasanen 2014, 294.
27 Olthuis 2003, 571.
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Mâŋŋa dõʹst tuåimmjemvueʹjj lie mottjam siõmmna. Jäänbõs ǩiõllpieʹsspäärnain alttee juʹn 1-ekksiʹžžen, da vaʹlljeemkriteerin pejje
teädd tõõzz, što puärraz čõnnâʹtte ǩiõlljeälltummša da päärnaž vuäǯǯ
ǩiõll’laž tuärjjõõzz ǩiõllpieʹzz åålǥbeäʹlnn. Tuâjjla lie vuâmmšam, što
päärnaž mättai ǩiõl tõn pueʹrben, mõõn nuõrben son puätt ǩiõllpeässa.
Ǩiõllpieʹzzest lie ânn’jõžääiʹj nåkam še päärna, ǩeäin iʹlla aanarsääʹm
tuâǥǥaž. Puärrsijeäʹǩǩää leʹjje aalǥâst lääddas, leša ååʹn tõi še ǩiõllân lij
aanarsääʹmǩiõll. Päärnai puärraz lie nânnsânji čõnnõõttâm aanarsääʹmǩiõl
jeälltummša. Seeʹst vuõssmõõzz joʹtte Sääʹmvuuʹd škoouʹl’jemkõõskõõzz
õõut lookkâmpââʹj kookka aanarsääʹmǩiõl intensiivkuurs ǩeâđđa 1999.
Jäänbõs lij mättjam aktiivlaž ǩiõllsilttõõzz mâŋŋa dõʹst õnnum kuursin
(ǩiičč lååǥǥaid 3.7.-3.9.).
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Lääʹddjânnam Kulttuurfondd miõđi Anarâškielâ servi -õhttõʹsse
lââʹssveäʹǩǩtieʹǧǧid võl kueiʹt vuâra 2000-lååǥǥast. Tõivuiʹm õhttõs põõʹsti
raajted ǩiõllpieʹzz vääras ođđ põõrt da juäʹtǩǩed ǩiõllpieʹzz võl bieʹlin iiʹjjin.
Õhttõs vuäǯǯai teäʹǧǧvieʹǩǩ võl privatt foondâst, leša teäggtõõzztää tõt ij
leʹjje vueiʹtted juäʹtǩǩed. Olthuis ǩeeʹrjat, mäʹhtt kueʹhtt ministeria mâʹte
kõʹšǩǩe ǩiõllpieʹzzkueiʹmeez. Õõut beäʹlnn ǩiõllpieʹss kuâsttji kuullâm
sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria vuâlla, tõnt ǥu tõt leäi vueʹll škooulâkksaž
päärnai hoiʹddjempäiʹǩǩ. Nuuʹbb beäʹlnn tõt leäi kuullâd mätt’temministeria vaaldšemvoudda, ko tõn täävtõssân leäi vuõss-sââʹjest mätt’ted
ǩiõl. ”Ko äʹšš leäi jååttam ministeriai čõõđ, pohttmõššân leäi, što lääʹǩǩ ij
tobddâm ǩiõllpieʹzz, da tõn diõtt riikk õõʹni tõn jiõččvääldlaž tuåimmân,
mõõn vääras ij taarbšam miõttâd riikk teäggtõõzz.”28 Peiʹvvhoiʹddjemlääʹǩǩ29
õõlǥti, što kååʹdd âʹlǧǧe jäʹrjsted peiʹvvhååid säämas, jõs sääʹmǩiõll lij
päärna jieʹnnǩiõll. Ǩiõllpieʹsspäärna jie silttääm ǩiõl ko pueʹtte hoiddu, da
nuʹtt-ba tät õõlǥtõs ij kuõskkâm siʹjjid.
Anarâškielâ servi tuõʹllʼjem ǩiõllpieʹzzin seämma eeʹjjest aʹlǧǧe Âʹvvlest
aanarsääʹmǩiõl da Čeʹvetjääuʹrest sääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzz. Tõk vuõǯǯu
teäggtõõzz neellj eeǥǥas Säʹmmlai ǩiõll- da kulttuursijdd -haʹŋǩǩõõzzâst,
mõõn jååʹđti Sääʹmteʹǧǧ. Tõt haʹŋǩǩõs peäʹlstes vuäǯǯai tieʹǧǧees EUprograammâst. Ko Âʹvvel da Čeʹvetjääuʹr ǩiõllpieʹzz puʹtte EU-teäggtõõzz
puuttâm mâŋŋa, Anarâškielâ servi tuõʹllʼjem ǩiõllpieʹss Aanar siidâst leäi
simmna ääiʹj odinakai tuåimmjeei ǩiõllpieʹssin – da tõn še pueʹttivuõđ
mieʹrrii teäggtõs. ”Tõn, mäʹhtt ǩiõʹlle ǩeävv, mieʹrreet riikk budjeeʹttest30”,
ǩeeʹrjti Olthuis eeʹjjest 2003.
28 Olthuis seämma.
29 Lääʹǩǩ 19.1.1973/36, sääʹmǩiõl kuõskki muuttâs 11.12.1981/875, 11 § 2 mom. Eeʹjjest
2015 lääʹǩǩ lij muttum nuʹtt, što tõn nõmmân lij Vuõsspeâmmlääʹǩǩ (Varhaiskasvatuslaki,
muuttâs 8.5.2015/580).
30 Olthuis 2003, 573.
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Sääʹmteʹǧǧ teäggti iiʹjjin 2002-2008 koumm ǩiõllpieʹzz mieʹrrtieʹǧǧivuiʹm,
koid tõt leäi vuäǯǯam sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi
vääras riikk teäʹǧǧtäällarvvlõõzzâst. Mâŋŋa dõʹst mätt’tem- da
kulttuurministeria lij miõttâm sääʹmtegga teäggtõõzz ǩiõllpieʹsstuåim
vääras, leša tõn meäʹrest lie jouddam heibbad juõʹǩǩ eeʹjj31. Ǩiõllpieʹzz
taarbšeʹče põõšši da riʹjttjeei teäggtõõzz, mii seekkči meädda tõn
pannaainâsvuõđ, mii tõi tuåim âʹlnn võl lij.32 Sääʹmteʹǧǧ lij põrggâm
raajjâd ǩiõllpieʹsstuåimest põõšši da altteed ođđ ǩiõllpieʹzzid sääʹmvuuʹd
åålǥbeälla gåårdid, koʹst päärnain lij pukin hueʹnmõs vuäittmõš mättjed
jiijjâz ǩiõl.
Eeʹjjest 2015 tuåimmjeʹmen lie õhttsiʹžže 11 sääʹmǩiõli ǩiõllpieʹssed.
Koumm tõin lie aanarsääʹmǩiõllsa, kueʹhtt sääʹmǩiõllsa da kutt
tâʹvvsääʹmǩiõllsa. Aanarsääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzzin kueʹhtt lie Aanar siidâst,
da tõin nuʹbb lij vueʹll 3-ekksaid da nuʹbb tõʹst puärrsab päärnaid.
Õhtt aanarsääʹm ǩiõllpieʹss lij Âʹvvlest. Sääʹm ǩiõllpieʹzz lie Âʹvvlest da
Čeʹvetjääuʹrest. Tâʹvvsääʹm ǩiõllpieʹzz lie Uccjooǥǥâst, Karigasnjaarǥâst,
Suäʹđđjel Vuotsost, Heʹlssnest, Oulust da Ruäʹvnjaarǥâst. Heʹlssen
ǩiõllpieʹss aaʹlji eeʹjjest 2013 da tõn tuõʹllai gååradsäʹmmlai õhttõs
City Sámit. Õhttõs lij vuäǯǯam ǩiõllpieʹzz vääras teäʹǧǧvieʹǩǩ mätt’tõsda kulttuurministeriast. Ânn’jõžääiʹj ǩiõllpieʹzz tuåimmje vueʹssen
kooʹddi jäʹrjstem vuõsspeâmast. Kååʹdd vuäǯǯa vueʹzz teäggtõõzzâst
sääʹmteeʹǧǧest. Aanarsääʹm ǩiõllpieʹzzid tuõʹllai õinn võl Anarâškielâ servi,
mâʹst kåʹdd vuästt aanarsääʹmǩiõllsaž peiʹvvhååid.
Puk päärna, ǩeäk lie väʒʒam aanarsääʹm ǩiõllpieʹzz Aanar siidâst, lie
mõõnnâm tõn mâŋŋa aanarsääʹmǩiõllsaž oudd- da vuâđđškoouʹle, mii
aaʹlji Aanar škooulâst čâhčča 2000. Ååʹn mätt’tõõzz ouʹdde juʹn pukin
vuâđđmätt’tõõzz eeʹǩǩ-klaassin. Âʹvvel vueʹllškooulâst še lij älggam
aanarsääʹmǩiõllsaz mätt’tõs måttmin škooulaunnsin čâhčča 2014.
Aanarsääʹm ǩiõllpieʹzzin lie leämmaž nuʹtt 80 päärnžed eeʹjj 2014 räjja,
nuuʹbbi saaʹnivuiʹm ǩiõllpieʹss lij šõõddtam nuʹtt 80 ođđ aanarsääʹmǩiõl
mainsteeʹjed.
Tâʹvvsääʹm ǩiõllpieʹss, mii aaʹlji Suäʹđđjel Vuotsost eeʹjjest 2007, lij vaaiktam
škooul mätt’tõʹsse. Ouddâl tâʹvvsääʹmǩiõl mätt’te Vuotso škooulâst pâi
veeʹres ǩiõllân. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mätt’tõs aaʹlji eeʹjjest 2007, da õõut
klaassâst leʹjje nuʹtt 1–3 škooulneeʹǩǩ. Čâhčča 2015 tâʹvvsääʹmǩiõllsaž
klaassin lie õhttsiʹžže kutt škooulneeʹǩǩ.
31 Yle Sápmi, pâʹjjǩeerjtõõzz
32 Kuâsttai, sto ǩiõllpieʹzzi teäggtõs šorran eeʹjj 2016 teäʹǧǧtäällarvvlõõžžâst. Tõt iʹlla
kuuitâǥ primmum parlameeʹntest ouddâl ko tän rapoort ǩiõttǩeeʹrjtõs valmštõõvi.
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Nuʹbb sääʹmvuuʹd ålggbeällsaž ǩiõllpieʹss aaʹlji Oulust eeʹjj 2015
aalǥâst. Tõt tuåimmai seämma põõrtâst Snellman-Mäntylä peiʹvvpõõrt
tâʹvvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvhåiddjooukin. Ruäʹvnjaarǥâst tâʹvvsääʹm ǩiõllpieʹss
ävvni 2015 čâhčča. Sääʹmteʹǧǧ lij čiõlggääm, vuäitči-a ǩiõllpieʹzzid altteed
jeeʹres gåårdin še.
Looǥǥ lââʹzz aanarsääʹm- da sääʹmǩiõl vueʹjjest da jeälltummšest, sääʹmǩiõl
da sääʹmǩiõllsaž mätt’tõõzz vueʹjjest Lääʹddjânnmest da ǩiõllpieʹsstuåimâst
da alggmeeri ǩiõli jeälltummšest Ođđ-Seelaandâst da Havaijist:

• < http://www.casle.fi/ >
• < http://www.samimuseum.fi/anaras/ >
• < https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=e0YcIkUoEhc >
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

< https://www.youtube.com/watch?v=cGRHBlekfnk >
< http://www.saaminuett.fi/ >
< http://www.samimuseum.fi/saamjiellem/ >
< http://www.oulu.fi/giellagas/ >
< http://www.sogsakk.fi >
< http://www.kotus.fi/ >
< http://www.samediggi.fi > Tuejjummuš > Škooultummuž
< http://www.kohanga.ac.nz/ >
< http://www.ahapunanaleo.org/ >
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3.5. Elgå/ Svahken Sijte – odd puõlvvõk saujjsääʹm ǩiõl
mainsteeʹjid33

Jåårǥlâttam Mervi Karjalainen

S

aujjsääʹm ǩiõl mainstet Taarrâst da Ruõccâst. Tõin ärvstõʹlle leeʹd
õhttsiʹžže nuʹt 500-800 mainsteeʹjed, kookk jälste vaiddâz vuuʹdest,
täujja kuʹǩǩen kueiʹmstes, määŋg mäddkååʹddest da kuõiʹtest
riikkâst. Säʹmmlai õll škooulâst tuʹtǩǩeeiprofessorrân tuåimmjeei
Jon Todal arvvlâtt, što Taarrâst lie nuʹt 300 pueʹrr saujjsääʹm ǩiõlsilttõõzz
vuäʹmsteei ooumžed. Oummu, kookk fiʹttje ǩiõl, lie jäänab. Vueʹǩǩ
lij Ruõccjânnmest nuʹt-a seämmanalla. Saujjsääʹm ǩiõl âʹnne õhttân
jeänmõsân vaarvuâlaž sääʹm ǩiõllân. Päärna jie jiânnai teänab mättʼtõõđ
saujjsääʹm dååma da jäänbõõzz soojjlõs ǩiõlsilttõõzz vuäʹmsteei lie
maaddârpuärrsi puõlvvõõǥǥ.
Saaujmõs puäʒʒhåiddamvuuʹdest Taarr Hedmarkist, Engerdal kååʹddest
åårrai Elgå vuuʹd säʹmmla puärraz da Elgå škooul (Elgå oppverstsenter) raʹjje
Sääʹmtegga alttõõzz saujjsääʹm ǩiõl jeälltem- da motivâʹsttemhaʹŋǩǩõõzz
jåʹttʼtummšest eeʹjj 2000. Elgå vuäitt ââʹnned õhttân uuʹcces saujjsääʹm
kõskkpaaiʹǩin. Sääʹmteʹǧǧ miõđi haʹŋǩǩõʹsse tieʹǧǧid/vääraid viiđ eeǥǥas.
Haʹŋǩǩõs jåʹttji eeʹjj 2001 da puuđi eeʹjj 2006.
Elgå škooulâst leʹjje juʹn kuʹǩes ääiʹj mättʼtõõttâm saujjsääʹm nubb
ǩiõllân, leša tõn tuõjju jie leämmaž toođvaž. Škooulkõõskõõzzâst
toimmji nuʹt peiʹvvhåiddpäiʹǩǩ ǥo vuâđđškooul, koon jåʹtte di sääʹm da
taaʹje mättʼtõõtti. Sääʹm mättʼtõõtti puäʹtte puk puäʒʒhåiddjeei piârrjin.
Elgå puäʒʒhåiddamvuʹvdd, Svahken Sijte, lij Taarrjânnam saaujmõs
puäʒʒhåiddamvuʹvdd da tõt lij Ruõccjânnam raajj luʹnn Femund-jääuʹr
nuõrttjest. Vuuʹdest jälsteei sääʹmpiâr jeäʹlõʹtte ravvsânji saujjsääʹm ǩiõʹlle.
Elgå haʹŋǩǩõõzz tuʹtǩǩeejen staanâm, seuʹrrjam da dokumentâsttam Jon
Todal tuâtt kuuitâǥ, što huõlǩâni raʹvves ǩiõʹlle jeäʹlõõttmest päärnaid
puärrsi puõlvvõk vuäʹmsti jäänmõsân passiivlaž ǩiõllsilttõõzz ij-ǥa
saujjsääʹm leämmaž teänab piârrji arggpeeiʹv ǩiõllân ǥu hääʹrv paaiʹǩi.
Saujjsääʹm leäi määŋg päärnaid maaddârpuärrsi vuõssmõsân mättjum
ǩiõll, leâša sij jie leämmaž mättjam lookkâd ij-ǥa ǩeeʹrjted jiiʹjjes ǩiõl.
Maaddârpuärrsi puõlvvõk ij leämmaž teänab 1960- da 970 lååǥǥin
serddam ǩiõlâs vuõrâsiiʹjjin.
33 Todal 2006 da 2007; Fjellheim 2014.
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Päärnai puärraz haaʹlee, što päärna vuäitče šõddâd saujjsääʹm ǩiõl aktiivlaž
õõʹnnʼjen da kueiʹtǩiõllsiʹžžen. Da Taarrjânnam di Ruõccjânnam beäʹlnn
leäi tuõttâm, što päärna jie õõst aktiivlaž kueiʹtǩiõllsažvuõđ, jõs saujjsääʹm
mättje škooulâst mättaunnsen pâi muäʹdd neäʹttelčiâssâd. Puärrsi tätt
leäi, što päärna vuäitče õsttâd ouddpeâmm da škooul vieʹǩǩ mieʹldd
tuåimmsallaš, tääʹssteädlaž kueiʹtǩiõllsažvuõđ 10-ekksaž mättõõlǥtõsškooul loopp räjja. Kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõõžž meäʹrtõʹlle aʹlǧǧi
haʹŋǩǩõõzz täävtõssân. Mieʹrren leäi, što päärna vuäitče ouddpeâmm
mâŋŋa seʹrdded sääʹmǩiõllsaž mättʼtõʹsse vuâđđškooulâst.
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Todal tuâtt, što kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõš ij leäkku leämmaž kuullâm
ni kuäʹss taajâž škooul äʹrbbvuõđlaž täävtõssân ij-ǥa škoouli tiʹnt-a leäkku
čuäʹjtum takai väär raʹvves kueiʹtǩiõllsaž mättʼtõsmaalli jääʹǩǩtummša. Tõn
diõtt Sääʹmteeʹǧǧ čuäʹjtem tuärjj leäi oudldõs haʹŋǩǩõõzz teâuddjummša.
Tuärjjõõzz taarbše nuʹtt ođđ reâuggai paʹlǩǩummša ǥu lââʹssškooultummuš jäʹrstummša ǥo škooul oolǥbeäʹlnn šõddâm aktiviteeʹtti
teäggtõʹsse. Sääʹmteeʹǧǧ õhttân täävtõssân, tõn miõđeeʹl tuärj haʹŋǩǩõʹsse,
leäi teʹstteed da raajjâd mättʼtem-maallid, koid vuäitče ääuʹǩeed še jeeʹres
peiʹvvpääiʹǩin, škooulin da jeeʹres sääʹm ǩiõlin.
Di Elgå škooul ǥo päärnaid puärraz čõnnõʹtte haʹŋǩǩõʹsse ravvsânji
da haʹŋǩǩõõzz jååʹđteejen toimmji Svahken Sijten vuuʹdest puättam
saujjsääʹmǩiõllsaž Elin Fjellheim. Maaddârpuärraz še čõnnõʹtte haʹŋǩǩõʹsse
resurssooumžen. Maaddârpuärraz puʹhtte miârk ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž
silttummuž, ǥu suännaid alggveärlaž ǩiõll leäi saujjsääʹm da puk leʹjje
šõddâm puäʒʒsäʹmmla kulttuuʹrest. Taarrjânnam Kautokeinost åårrai Sámi
allaskuvla taʹrjjii haʹŋǩǩõõzz tuejjeem ääiǥas äʹšštobddivieʹǩǩ. Uppsala
õllškooul tuʹtǩǩeei Ruõccjânnmest da Oslo õllškooul Taarrjânnmest
uʹvdde haʹŋǩǩõʹsse äʹšštobddivieʹǩǩ pooddi mieʹldd še, jm. konsultââsteeʹl
kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte da ǩiõll-laauǥmättʼtõʹsse õhtti aaʹššin.
Haʹŋǩǩõs jåʹttji peiʹvvhåiddpääiʹǩest, koʹst päärna mättje sääʹmǩiõl vueʹššen
kulddleeʹl da mâŋŋa ââʹneeʹl ǩiõl aktiivlânji. Mall vuâđđji kommunikatiivlaž
ǩiõl mättjummuž mõõntõõllma, kååʹtt lij õnnum määŋg kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte
põrggi ǩiõll-laauǥmättʼtõõzz haʹŋǩǩõõzzin pirr maaiʹlm. Todal tuâtt, što
peiʹvvhåiddpääiʹǩest õnnum ǩiõll mättjem mõõntõõllmõš mušttat jäänmõsân
Ođđ-Seelaand (Aotearoa) maori aalǥâst aalǥtum ǩiõllpieʹssmõõntõõllâm
(Kõhanga Reo). Svahken Sijte põõʹsti ääuʹǩeed meeraikõskksaž säimmaz,
koon sääʹmorganisaatiost leʹjje raajjâm juʹn kuuʹǩǩ ääiʹj. Puärraz toʹbdde nuʹt
Kõhanga Reo-likkâz ǥu Wales-jânnmest teâuddjam ǩiõllpolitiikk juʹn kuuʹǩǩ
ouddâl Elgå haʹŋǩǩõõzz älggmõõžž.
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Elgå škooulâst ǩiččlõʹtte raajjâd pirrõõzz, koʹst päärna mättjeʹče ââʹnned
saujjsääʹm nuʹt jiânnai ǥo vueiʹtte peiʹvvhåiddpääiʹǩest ääʹljeeʹl. Vuõssmõs
vaʹǯǯtõs leäi kaunnâd saujjsääʹmǩiõllsaž reâuggjid, kook mainsteʹče päärnai
sääʹmǩiõl ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj. Haʹŋǩǩõõzzâst õõlǥi raajjâd vaʹlljummšid, kook
lie toobdâs määŋg jeeʹres vuuʹdin še seämmanallšem vueʹjjin. Õõlǥi-go
äävai leämmaž päikka vaʹlljeed veerǥlânji ââʹnteei leʹbe pueʹr saujjsääʹm
ǩiõl vuäʹmsteei veerǥlânji pââʹstʼteʹm ooumaž? Ouddsââʹj uʹvdde juõʹǩǩ
paaiʹǩi pueʹr ǩiõlsilttõõzz vuäʹmsteei ooumže da jõs jieʹnnǩiõll mainsteei
ij leämmaž vuäǯǯamnalla, tuõjju vaʹlljeed pueʹr nuuʹbb ǩiõl vuäʹmsteei
ooumaž.
Nuʹbb haʹŋǩǩõʹsse pijjum õõlǥtummuš leäi, što tueʹjjummšest
pueʹđi leeʹd čiõlgg sääʹm profiil. Elgåsist sääʹm profiil miârkkšõõvi
puäʒʒhåiddamkulttuur, tõõzz kuulli äärblaž tuâjai da eeʹjjpooddi meâldlaž
tuâjai mieʹldd välddmõõžž tuejjummša.
Tueʹjjummša pijjum ǩiõlʼlaž täävtõs, ââʹnned saujjsääʹm pukin
tueʹjjummšest da ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj, očndõõđi leeʹd vaiggâd, leâša
hiâlpii ǥu tueʹjjummuž ouddni. Sääʹm ǩiõl ij vuäittam ââʹnned juõʹǩǩ
pääiʹǩest, juõʹǩǩ pooddâst ij-ǥa pukin škooulkõõskõõzz reâuggjivuiʹm.
Tõn diõtt haʹŋǩǩõõzzâst mieʹrree mueʹddid sääʹmǩiõllsaž domeeʹnid,
ǩiõllââʹnnemvuuʹdid leʹbe vuõʹjjid, koʹst meäʹrmeâldlânji ââʹnned pâi
sääʹmǩiõl. Õhtt škooul lõõʹnjin nõmmee saujjsääʹm lõʹnnje. Lõõnjâst
vuäǯǯai mainsted tåʹlǩ saujjsääʹm ǩiõl. Seäradpeeiʹvid leʹjje âʹldd tuõddrest,
koʹst nårrjempäiʹǩǩen leäi äärblaž lâuʹŋŋkueʹtt. Seäradpeeiʹvi mainste tåʹlǩ
sääʹmǩiõl. Lââʹssen sääʹmǩiõllsaž poodd leʹjje poorrâmäiʹǧǧ da jeeʹres
sääʹmšõddmõõžž da kueʹssreeis. Haʹŋǩǩõõzzâst riõuggu še oummu,
kook mainste päärnai sääʹmǩiõl ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj pooddâst da pääiʹǩest
huõlǩâni.
Haʹŋǩǩõõzzâst raʹjje še vuäittmõõžž lââʹzzted peiʹvvhåiddpääiʹǩ, škooul
da puärrsi silttõõzz kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõõžžâst, metodolooglaž
kõõččmõõžžin da strategiain, koin vuäiʹtte raaveed uuʹccbõs-sââʹjest leʹddi
ǩiõl âânnmõõžž. Reâuggai vuässõʹtte seminaarin da jieʹlle tobdstõõttmen
jeeʹres peiʹvvhåiddpaaiʹǩin da škooulin, koin âʹnne minoriteʹttǩiõlid.
Puärrsid rieʹšše ǩiõllkuursid, što sij vuäitče čuâvvad da tueʹrjjeed päärnaid
kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõõžžâst. Määŋg puärraz aʹlǧǧe jeällted jiiʹjjes
ǩiõllsilttõõzz aktiivlânji. Todal tuâtt kuuitâǥ, što jäänbõs päärna mainste
haʹŋǩǩõõzz looppâst saujjsääʹm čiõlgg pueʹrben ǥu siʹjji puärraz.
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Päärnai ǩiõllsilttõõzzâst õuddnummuž arvvlõʹtte haʹŋǩǩõõzzâst
mieʹrrkõõski mieʹldd. Arvvlâttmõõžž tuejjii vaiggeen aalǥâst tõt, što ij
vuäittam tieʹtted måkam ǩiõlʼlaž silttummuž päärnain vuõiʹti vueʹrdded.
Saujjsääʹm vääras ij leämmaž ni måkam ǩiõllteʹstt. Haʹŋǩǩõõzzâst
valmštõʹlle jiiʹjjes blaaŋk ǩiõlʼlaž vuâmmšõõzzi vääras da ǩiõllsilttõõzz
čuâvvmõʹšše vuåǯǯu systtemaatlažvuõđ. Reâuggai piʹjje pââjas
mieʹrraaiʹjin ǩiõlʼlaž õuddnummuž. Aalǥâst pââjas piijjmõõžž vuâddõʹvve
vuâmmšummšid. Päärnai šõõddeeʹn ǩeeʹrjte pââjas sannõõzz kuõskki
aaʹššid päärnaivuiʹm õnnum säärnõõttmõõžžid vuâđđõõveeʹl. Haʹŋǩǩõõzz
mââimõs eeʹǩǩen päärnai särnnmõõžžid liânttee kuieʹtin jeeʹresnallšem
vueʹjjin. Liânttõõzz lie mâŋŋa puʹrǧǧuum teʹkstten da analysõsttum.
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Haʹŋǩǩõõzz lopprapoortâst tuõʹtte päärnai ǩiõllsilttõõzzâst leeʹd
persoonlaž räätktõõzz, kook puõʹtte ââldmõsân sij ââʹǩǩjuâkkmõõžžâst.
Päärna fiʹttje haʹŋǩǩõõzz puuđeeʹn takai saujjsääʹm ǩiõl särnnmõõžž.
Sij jie põõllâm vaʹstteed säämas, jõs siʹjjin kõʹčče säämas. Sij vuäiʹtte še
ââʹnned saujjsääʹmǩiõllsaž säärnõõttmõõžž. Päärna mainste saujjsääʹm
snäätnai vuõrâsoummivuiʹm. Päärnaid kõskksaž kommunikâʹsttem ǩiõllân
leäi kuuitâǥ taarǩiõll. Päärna silttee saujjsääʹm nomini da pronomiini
âânnmõõžž še da silttee miâlggâd pueʹreld soojted veeʹrbid. Todal tuâtt
lopprapoortâst päärnai vueiʹttem ââʹnned saujjsääʹm ǩiõl kommunikâʹsttem
ǩiõllân, håʹt-i sij õinn mainste õõutǩeârddsaž ǩiõl. Päärnain šiõttõõttmõš
saujjsääʹm ǩiõʹlle lij positiivlaž ij-ǥa sij miõlâst ǩiõl mainstummuž leämmaž
vaiggâd ni vooʹps.
Vuâđđ kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõʹšše leäi rajjum, leša haʹŋǩǩõs
piiʹšti tåʹlǩ pâi vitt eeʹjj. Päärna, kook leʹjje mieʹldd peiʹvvhåiddpääiʹǩ
saujjsääʹmǩiõllsaž haʹŋǩǩõõzzâst, lie vuäǯǯam škooulâst saujjsääʹmǩiõllsaž
mättʼtõõzz määŋg mättaunnsin. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõs juätkk huõlǩâni
tõʹst, što Elgå škooul looppte čâhčča 2012 da Svahken Sijte päärna siʹrdde
jååʹtted škooul Engerdaaʹle. Sääʹm ǩiõl âânnmõʹšše õhtti jiiʹjjesnallšem
domeeʹnid õʹnne ođđ škooulâst še. Ouddmiârkkân poorrmõõžž
õhttvuõđâst Elgå päärna da nuõr poʹrre õõutsââʹjest da poorrâmpoodd
ǩiõllân lij saujjsääʹm ǩiõll.
Kuʹǩes ääiʹj täävtõssân õõlǥči Todal miõlâst leeʹd, što päärna, piâzzeeʹl
mättõõlǥtõs-škooulškooulâst, vuäitče õlmmeet jiõccad nuʹt pueʹreld
ǥu saujjsääʹm da taarǩiõlin. Vuäittmõš jääʹǩǩted raʹvves kueiʹtǩiõllsaž
mättʼtõõzz maall šâdd tõn mieʹldd kuuitâǥ lââʹssteäggtõõzzâst da tiʹnt-a
poliittlaž tuʹmmstõktuejjeeʹjin. ”Lij Taar halltõõzz prizoov čõõđted politiikk,
kååʹtt stään saujjsääʹm ǩiõl seillmõõžž aktiivlaž ǩiõllân pueʹttiäiʹǧǧen.34”
34 Todal 2006, 157.
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Looǥǥ lââʹzz saujjsääʹm ǩiõl vueʹjjest da ǩiõl jeälltummšest:

•
•
•
•
•
•

< http://skuvla.info/skolehist/elga-n.htm >
< http://saemiensijte.no/ >
< http://sametinget.se/1084 >
< http://www.samer.se/1189 >
< http://modersmal.skolverket.se/samiska/ >
< http://www.hint.no/studietilbud/studier_i_soersamisk_spraak_og_kultur
>

• < http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/
nyhetsarkiv/nyheter-2014/2014-03-13-minoritetslagen-raddadesydsamiskan.html >

•

< http://www.valentin.uu.se/?tarContentId=302418&rssTarget=189072&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=61774&newsListSiteNodeId=52560&showLeadIn=true > .
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Jåårǥlâttam Terhi Harju

S

aujjsääʹmǩiõllsaž mättʼtõs lij occanj da jeänmõsân ǩiõl mättje
škooulâst vuõssmõsân leʹbe nuʹbben mättaunnsen muäʹdd čiâss
neäʹttlest. Saujjsääʹm lij vuõssmõssân mättjum jieʹnnǩiõllân tåʹlǩ
måtam päärnain da nuõrin. Lookkâmeeʹjjest 2010-2011 Taarr
vuâđđškooulâst 19 škooulneʹǩǩed vuåǯǯu saujjsääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz
mättaunnsen.36 Ruõccâst jie leäkku vuäǯǯamnalla tääʹrǩes statistiikk, leša
vuäitt juʹrdded, što mättʼtõõttimieʹrr lij seämma tääʹzzest ko Taarrâst.
Saujjsääʹm vuuʹdest lie kueʹhtt jeäʹrab sääʹmškooul, nuʹbb Tärnabyst
(Deardná) Ruõccâst da nuʹbb Hattfjelldalist (Árborde) Taarrâst37.
35 Labba 10.11.2010; Kuoljok 9.12.2010; SamS 2012; Fjellgren & Huss 2013; SR Sameradion 26.11.2013.
36 Sámi allaskuvla 2011, 26-27.
37 Hattfjelldal sääʹmškooul tuåimm ânnʼjõžääiʹj kõõskõssân, kååʹtt reäšš sääʹmǩiõl
ougglõsmättʼtõõzz da ǩiõll-laauǥleeiʹrid. Ougglõsmättʼtõs vuâđđââtt mättjemläkka, kååʹtt
ainsmâtt vaajtõsmääinlaž mättʼtemmõõntõõllâmnaaʹlid, jõs âlddmättʼtõõzz riâššmõš ij
leäkku vueiʹtlvaž.

Tärnaby sääʹmškooulâst kuuʹǩǩ ääiʹj tuåimmam Sigrid Stångberg leäi õhtt
saujjsääʹm uʹčteeʹlin, ǩeäk alttee raajjâd ođđnallšem mättjemvuäittmõõžžid
saujjsäʹmmlaid nuõrid. Väʹlddkååddlaž šeâttmõõžži mieʹldd sääʹmškooul
vaʹsttad tõʹst, što škooulneeʹǩǩ silttee mâŋŋa kuuđ vuõssmõs škoouleeʹjj
mainsted, lookkâd da ǩeeʹrjted sääʹmǩiõl. Stångberg miõlâst sääʹmškoouli
ǩiõl mättʼtummša pijjum täävtõõzzid leäi vaiggâd vuällad vueʹjjest, koʹst
leäi vääʹnn nuʹtt uʹčteeʹlin, mättmateriaalin ko ǩiõllââʹnnemvuäittmõõžžin.
Luâđlaž ǩiõllpirrõõzz jie nuʹtt jiânnai leämmaž škooul åålǥbeäʹlnn da jõnn
vueʹss rääʹvesoummu ââʹǩǩ-klaassâst ij teänab mainstam alggveärlaž
ǩiõlâs. Lij tarbb viõkksab ǩiõl mättjem-mõõntõõllâmnaaʹlid da seämmast
mõõntõõllâmnaaʹlid, kook motivââstče nuõrid saujjsääʹmǩiõl mättjummša.
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Ruõcc sääʹmškoouli halltõs, SamS, alttii lookkâmeeʹjj 2008-2009
aalǥâst koolmekksaž saujjsääʹm ǩiõll-laauǥhaʹŋǩǩõõzz Saemest Dle!
(Maainast säämas!). Haʹŋǩǩõõzz alttee õhttsažtuâjast Taarr Nordland
lääʹnhalltõõzzin (Norlándda fylka/ Nordland fylke). Haʹŋǩǩõʹsse vuåǯǯu
teäggtummuž EU-prograamm Interreg IV A Nord pääiʹǩ, haʹŋǩǩõõzzâst
rieʹšše Ruõcc da Taarr 11-14-âkksaid vuâđđškooulâst saujjsääʹmǩiõl
mättjeei nuõrid õhttseʹžže kutt ǩiõll-laauǥleeiʹr, kueʹhtt juõʹǩǩ haʹŋǩǩõseeʹjj
õõl. Leeiʹr rieʹšše vuârvuârai Ruõcc da Taarr beäʹlnn. SamS leäi
vuârddam nuʹtt 20 škooulneʹǩǩed, leša jie ni riâššjeei vuârddam näkam
vuässõõttâmälššaivuõđ. Leeiʹrid vuässõʹtte õhttseʹžže 40 nuõrrâd, ǩeäk
pueʹtte tuõđi jõnn vuuʹdest.
Ǩiõll-laauǥleeiʹr piʹštte juõʹǩǩ vuâra neäʹttel. Leeiʹri prograamm raʹjje sääʹm
kulttuur da äʹrbbvuõđi pirr. Teeʹmmen leʹjje säʹmmlaž musiikk jeeʹres
häämaines, säʹmmlaž ǩeerjlažvuõtt, ǩiõtt-tuâjjäʹrbbvuõtt, puäʒʒhåiddmõš,
kueʹllšeellmõš, säʹmmlai historia da luâđ tobddmõš. Leeiʹrin še viõusõʹtte
da pävvrõʹšše. Vuâđđjurddjen leäi, što puki tuåimmjummši ǩiõllân leäi
saujjsääʹm, koon õʹnne nuʹtt nuõr ko kääuʹc uʹčteeʹl, ǩeäk tuåimmje
ǩiõll-laauǥ oʹhjjeejen. Juõʹǩǩ leeiʹrest tobdstõʹtte pääiklaž saujjsäʹmmlaž
kulttuuʹre da pääiklaž ǩiõllsiltteeʹjid še. Snåsast leeiʹrniiʹǩǩid pieʹsse
tobdstõõttâd jiiʹjjes voudda jiiʹjjes ǩiõʹlle. Tärnabyst sij tobdstõʹtte sääʹm
ǩiõtt-tuâjjniiʹǩǩid, ǩeäk mušttle škooulniiʹǩǩid jiiʹjjez jieʹllem da ǩiõtt-tuâjai
pirr. Idrest leeiʹrneeʹǩǩ vuåǯǯu kuullâd pääiklaž mušttleeʹji mainnsid jiiʹjjez
ǩiõʹlle.
Patricia Fjellgren da Leena Huss miõlâst rââst riikkraaʹji vuällam ǩiõlltuâjj
miârkkšõõvi ođđ vuuʹd välddmõõžž. Sääʹmǩiõllsaž pirrõs, ođđ ǩiõllareena,
šõddmõš leäi miârkteei äʹšš pukid, ko vuäittmõõžž saujjsääʹmǩiõl
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âânnmõʹšše lie samai raajlaž. Škooulniiʹǩǩin leäi hääʹsǩ leeʹd mieʹldd jõnn
seämma âkksai saujjsääʹmǩiõllsaž jooukâst. Täujja saujjsääʹm (seämma
ǥu määŋg jeeʹres sääʹmǩiõl) mättʼtõõtti lij juʹn-a õhttu leʹbe samai siõm
jooukâst jiiʹjjes uʹčteeʹlin.
Nuʹtt škooulneeʹǩǩ, uʹčteeʹl ko leirra vuässõõttâm luõvâsääiʹj oʹhjjeei viʹǩǩe
jiiʹjjes silttõõzz ooudâs. Škooulneeʹǩǩ leʹjje älššai mättjed ođđ ǩiõl da ođđ
saaʹnid. Nuʹtt še nåkam škooulneeʹǩǩ, ǩeäk jie leämma ouddâl mainstam
säämas aʹlǧǧe aktiivlânji ââʹnned ǩiõl da kõõččâd saaʹnid uʹčteeʹlin da
škooulniiʹǩǩin, ǩeäk silttee ǩiõl pueʹrben.
Mättjummuš ǩiõll-lauggjest leäi kommunikatiivlaž, mii miârkkšõõvi tõn,
što ǩiõl mättjummuš šõõddi kuvddleeʹl, mainsteeʹl, saǥstõõleeʹl da ââʹneeʹl
ǩiõl tueʹjjeem õhttvuõđâst. Ǩiõl mättje jeänab kuõiʹmines mättjeeʹl ko
ǩiiʹrjin looǥǥeeʹl leʹbe ǩiõllmättsuâkkõõzzid mättʼtõõđeeʹl, håʹt-i õʹnne še
mättʼtemčiâssid. Nuõr vuåǯǯu ođđ taaurõõžžid pirr saujjsääʹmvuuʹd da sij
sääʹm identiteeʹtt seämmanalla ko motivaatio ǩiõl mättjummša ravsmi.
Uʹčteeʹl juurd haʹŋǩǩõõzz mâŋŋa: ”Ǩiõll-laauǥ õõutsââʹjest formaalʼlaž
mättʼtummšin jååʹđat täävtõʹsse - tuåimmsallaš kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte. Tät lij
mij ǩiõččlâsttmõš, peʹce jõskkmõõžž da kõõut meälǥte maaʹle piâssâm!38”
SamS lij mieʹrrääm juäʹtǩǩed ǩiõll-laauǥleeiʹri riâššmõõžž mieʹrrkõõski
koolm eeʹjj ääiʹj da šooʹrääm tuåimmjummuž nuʹtt, što tõt kuõskat
pukid koolm škooulâst mättʼtum sääʹmǩiõl. Eeʹjjest 2014 tâʹvvsääʹm
ǩiõll-laauǥleeir rieʹšše Kiiruna Nikkaluoktast, juuʹlevsääʹm ǩiõll-laauǥleirr
Jokkmokist da saujjsääʹm ǩiõll-laauǥleirr Tärnabyst. Leeiʹrid vuässõʹtte
puk 5. klassneeʹǩǩ Ruõcc vittân sääʹmškooulâst da kååddlaž škooulin
integrõsttum sääʹm-mättʼtõõzzâst åårrai 5. klaassi škooulneeʹǩǩ.
Integrõsttum sääʹm-mättʼtõs lij vueʹss sääʹmškoouli tuåimmjummšest. Tõt
miârkkšââvv sääʹm ǩiõl da säʹmmla kulttuur mättʼtummuš integrâsttmõõžž
kååddlaž vuâđđškoouli mättjummša. SamS tuejjad juõʹǩǩ eeʹjj kooʹddivuiʹm
suåppmõõžž integ-rõsttum sääʹm-mättʼtõõzz riâššmõõžžâst. Tõt vuäǯǯ
tuåimmjummša riikkveäʹǩǩvuõđ.

• Looǥǥ lââʹss ǩiõll-laauǥleeiʹrin da Ruõcc sääʹmškoouli tuåimmjummšest:
• < http://www.sameskolstyrelsen.se >
• < https://www.youtube.com/user/Sameskolstyrelsen >.
38 Sigrid Stångberg 16.6.2014: < https://www.youtube.com/user/Sameskolstyrelsen >.
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Jåårǥlâttam Terhi Harju

A

nanarsääʹm ǩiõllpieʹsstuåimmjummuš jåttji eeʹjjest 1997 da
aanarsääʹmǩiõllsaž škooulmättʼtõs čâhčča 2000. Kuhttuin leäi
jõnn miârktõs aanarsääʹmǩiõl âânnmõʹšše da ǩiõl jieʹllma, leša
tõk jie võl staanâm ǩiõli jällʼjummuž juâtk jie-ǥa ǩiõl seillmõõžž
da ooudâsviikkmõõžž puõʹtti looʹji iiʹjji seʹst. Ǩiõllpieʹsspäärnain da
aanarsääʹmǩiõllsaž škooul jååttam päärnain jie leigga leämmaž jeeʹres
jiiʹjjes ǩiõl ââʹnnemvuäittmõõžž ko ǩiõllpieʹss, škooul da måtam vuâra jiiʹjjes
põrtt. ”Päärna taarbše ǩiõl puârast mainsteei uʹčteeʹlid, ǩiõllpieʹssoʹhjjeeʹjid,
mättmateriaal raajjʼjid, mediasueʹrj siltteeʹjid, âsttääiʹj oʹhjjeeʹjid dno.40”
Põʹlleš päärnai da nuõri aanarsääʹmǩiõl mottjem passiivlaž ǩiõlltäiddan
muäʹdd eeʹjj seʹst, jõs škooulmättʼtõõzz jeäʹt põsttu juäʹtǩǩed pââibuž
eeʹǩǩ-klaassid, jõs aanarsääʹmǩiõllsaž päärna mieʹrr pääʒʒči samai uʹccen
da jõs ǩiõl âânnmõš ij õõstče ođđ õlmmsaž jieʹllem vuuʹdid.
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Ǩiõllpieʹzzi meäʹr lââʹzztummuš leʹčči lââʹzztam aanarsääʹmǩiõllsaž päärnai
meäʹr. Aanarsääʹmǩiõllsaž mättʼtummuž lââʹzztummuš leʹčči ainsmâttam
ǩiõl ooudâsviikkmõõžž juätkkjummuž vuõssmõs škoouliiʹjji mâŋŋa. Kuhttui
teâuddjummuž cõõggi kuuitâǥ tõt, što aanarsääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmam
tuâjjla da uʹčteeʹl jie leämma. Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs, Lappi
ǩieʹssuniversiteʹtt da Anarâškielâ servi rieʹšše 1980- da 1990-looǥǥin ǩiõl
altteemkuursid rääʹves oummid da lookkâm- de ǩeeʹrjtemkuursid oummid,
ǩeäk mainste aanarsääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân. Määŋg kurssplaan jie oʹnstam
uʹčteeʹlvääʹn diõtt.
Aanarsääʹmǩiõl intensiivlaž tiuddeemškooultummuž rääʹvesoummid
jåttji aanarsääʹm õutstõõzz õhttsaž peʹcclest da haalâst čõnnõõttâd ǩiõl
jeälltummša. Tän tuõjju jiõčč moottren puõʹđi säʹmmlai mättʼtemhistoria
vuõssmõs aanarsääʹmǩiõlâst näʹǧǧtõõllâm Marja-Liisa Olthuis41. Son
aalǥti Anarâškielâ servi õhttvuõʹtte tuʹtǩǩeemjoouk, kååʹtt aaʹlji plaanâd
rääʹvesoummi škooultõõzz siiskõõzzid da mõõntõõllâmnaaʹlid, raajjâd
mättmateriaal škooultõʹsse, rekrytâʹstted škooultõʹsse nuʹtt mättʼtõõttjid
ko uʹčteeʹlid da haʹŋǩǩeed teäggtummuž škooultõõzz vääras. Õhtt
čåuʹddemkõõččmõõžžin leäi, što ǩeäk leʹjje tõk ǩiõl jeälltummša čõnnõõtti
rääʹvesoummu, ǩeäiʹd škooultõʹsse õõlǥči vuäǯǯad?
39 Pasanen 2010 da 2014; Olthuis 2003, 2008 da 2011; Olthuis et al. 2013; Moilanen 2014.
40 Pasanen 2014, 300.
41 Olthuis näʹǧǧtõõli Oulu universiteeʹttest aanarsääʹm šlaajjnõõmi pirr eeʹjjest 2007.
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Olthuis mušttâl tuâj alggaaiʹjid eeʹjjest 2013 õõutsââʹjest Kivelä Suvin da
Skutnabb-Kangas Tovein ǩeeʹrjtum ǩeeʹrjest, koozz leʹjje dokumentâʹsttam
iiʹjjin 2009-2010 šõddâm škooultemhaʹŋǩǩõõzz tuâkksid da teâuddjummuž.
”Time was a crucial factor in extending the language community; the
enlargement had to happen rapidly before the immersed children began to
lose their language skills.42” Olthuis tuõđi, što ij leämmaž äiʹǧǧ vueʹrdded
aanarsääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹli valmštõõvv-mõõžž universiteeʹttest takai
čuõkku mieʹldd, leʹbe vuõltteeʹl nuõrid uʹčteeʹlškooultõʹsse da vueʹrdeeʹl,
što sij valmštâʹvve. Oulu universiteeʹttest leäi eeʹjjest 2001 ääʹljeeʹl
vuäittmõš spraavded vuâđđ- da aaunâsmäättaid aanarsääʹmǩiõlâst, leša
ođđ uʹčteeʹl jie leämmaž valmštõõvvâm. Ko juʹn kueʹhtt puõlvvõõǥǥ leʹjje
mõõntam aanarsääʹmǩiõl, jie 18-25 âkksaž mainsteei teänab ni leämmaž.
”Further, this young generation had the whole world open to them in
terms of choosing their future professions, so it was not realistic to hope
that this handful of individuals would all want to become school teachers
or kindergarten teachers, which was precisely what the AS language
programme required.43”
Škooultemhaʹŋǩǩõõzz jåttjummša mõʹnne õhttseʹžže koumm eeʹjj tõʹst,
ko juurd haʹŋǩǩõõzzâst leäi šõddâm. Ouddâl ko jiõčč haʹŋǩǩõs jåttji,
Olthuis riâšši ǩiõljeälltemkuurs interneeʹttest. Kuʹrsse vuässõʹtte määŋg
ǩiõlltuʹtǩǩeei, koin måtam tuåimmje čâhčča 2009 jåttjam škooultõõzz
uʹčteeʹlen. Škooultõõzz plaanääm tuʹtǩǩeemjoukk, koozz kuʹlle Olthuis
lââʹssen Annika Pasanen da Irmeli Moilanen, piiji škooultõʹsse piâssmõʹšše
kõrr kriteeʹrid. Täävtõssân leäi vuäǯǯad intensiivškooultõõzzin õõut
lookkâmpââʹj seʹst ij-jieʹnnǩiõllsaž mainsteeʹjin ođđ oummid ǩiõllsiʹrddjen.
Škooultõs leäi jurddum rääʹves oummid, ǩeäin leäi õllškooultõs, ǩeäk
vuäitče seʹrdded ǩiõl ooudårra tuâjsteez. Mättʼtõõtti õõlǥi siltteed juʹn
ooudǩiõʹtte veeʹres ǩiõlid da leeʹd čõnnõõttâm voudda, seämma ko
aanarsääʹm ǩiõllõutstõʹsse. Lââʹssen mättʼtõõtti õõlǥi leeʹd nokk puäʹres,
što ǩiõlltääid vuäǯǯče ämmtest tâʹlles âânnmõʹšše, leša kuuitâǥ nokk nuõrr,
što suʹst leʹčči võl tuâjjeeʹjj ouddâl jeältõkââʹjj. Mättʼtõõtti vaʹlljummšid
vuässõõđi še psykolooǥ, suu vieʹǩǩin ainsmâʹtte tõn, što ooccjin leäi
motivaatio ǩiõl mättjummša da tõn ouʹdde reâuggmõʹšše.
Škooultõʹsse vaʹlljee õhttseʹžže 17 rääʹvesmättʼtõõttjed, kooi jooukâst leʹjje
jm. uʹčteeʹl, ouddpeâmmtuâjjla, tuåimteei, papp da jeeʹres ämmatneeʹǩǩ.
Nuʹtt peäʹlest mättʼtõõđjin leʹjje aanarsäʹmmla maddi, peäʹlest maddi
42 Olthuis et al. 2013, 8 (läiʹnn Olthuis teeʹkstest).
43 Seämma, 9.
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leʹjje läʹddla. Pasanen âânn tän ij-säʹmmlai integrâsttmõõžž ǩiõllõutstõʹsse
õhttân aanarsääʹm jeälltem jiiʹjjesnallšemvuõttân da viõusâsvuõttân44.
Aanarsäʹmmla lie välddam pueʹrr miõlin vuâstta juõʹǩǩka, ǩii lij haaʹlääm
mättʼtõõttâd aanarsääʹm da mättjed tobddâd aanarsääʹm kulttuur.
Škooultõõzz meäʹrtõʹlle peʹštted õõut lookkâmeeʹjj, ko mättʼtõõđji
veʹrǧǧluõvâsvuõđ tuâjain ainsmõʹtte õõut eeǥǥas. Anarâškielâ servi
tuʹtǩǩeemjoukk vaʹsttii haʹŋǩǩõõzz koordinâsttmõõžžâst tieʹǧǧ beäʹlest da
tuåimmsallaš beäʹlest de mättʼtemvuõʹjji riâššmest seämma poodd ko tõt
rekrytõõʹsti mättʼtõõđjid da ǩiõlluʹčteeʹlid. Oulu universiteeʹtt Giellagasinstitutt vaʹlljii mättʼtõõttjid, riâšši mättʼtõõzz da vaʹsttii tõnnalla mättʼtõõzz
siiskõõzzâst. Teoriamättʼtõõzz vueʹssvuuʹdid riõʹšše čõõđ škooultõõzz
seämma Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz (SOGSAKK) pääiʹǩest Aanarjääuʹr
reeddast.
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Haʹŋǩǩõõzz škooultemprograamm plaanee tärkka, suåvteeʹl jeeʹres
åʹrnn maaiʹlmest õnnum ǩiõl jeälltem da mättjem mõõntõõllmõõžžid.
Näkam leʹjje jm. Californiast õnnum ǩiõllmäästar-uʹčteeʹl-programm
(Master-Apprentice programme), tiudd ǩiõll-laauǥ (total immersion),
vuäzzai ǩiõll-laauǥ da kueiʹtǩiõllsaž mättʼtummuš (partial immersion and
bilingual education), õhttõõzzâst vuõʹlǧǧi prograamm (community-based
programmes) da mall ǩiõl dokumentâsttmõʹšše (a language documentation
model). Škooultemprograamm täävtõssân meäʹrtõʹlle pääiklaž ǩiõl
mättʼtummuž nuʹbben ǩiõllân jeeʹres vuuʹdi ämmatniiʹǩǩid nuʹtt, što sij
vuäitče škooultõõzz mâŋŋa ââʹnned aanarsääʹmes tuâjast da seʹrdded
tõn ooudårra ođđ mainsteeʹjid (L2 speaking professionals as language
transmitters). Ko škooultõʹsse valddum ämmatneeʹǩǩ puäʹtte taarbšed
tuâjsteez vuõss-sââʹjest kommunikatiivlaž ǩiõlltääid, kommunikatiivlaž
mätt’tem-mõõntõõllâmnaaʹlin leäi leeʹd miârkteei rool mättʼtummšest.45
Mättʼtõõzz veiddsõsvuõttân pueʹtte õhttseʹžže 64 mättjemceäkldõssâd
da mättʼtõõđi leʹjje veerǥlânji Oulu universiteeʹtt mättʼtõõđi. Määttai
siiskõõzzin õhttee universiteeʹtt aaunâsmäättai räjja vuällam teoreettlaž
määttaid da õõutstõõzzâst vuâlggam tuåimmsallaš vueʹzzid. Nuʹtt
škooultemprograammâst šõõddi jiõccses aanarsääʹm vuâkka rajjum
akateemlaž ǩiõl mättʼtõs (mâʹte ǩiõllmätt, ǩeeʹrjtummuš, jiõnnõkmätt,
44 Pasanen 2015.
45 Olthuis peäggat (2013, 35-36) škooultemprograamm vääžnjummšen teâttkäivvan täid
ǩiiʹrjid, kook lie peäggtum tän rapoort teâttkäivvloǥstõõzzâst: Baker 2006, Grenoble &
Whaley 2006 da Hinton 2002.
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jåårǥlâttmõš, saaʹniraajjmõš, ǩiõllplaanâm da aanarsääʹm suõm) da
õhttõõzzâst vuõʹlǧǧi, kommunikatiivlaž da jiõččnaž määttai obbvuõtt.
Jiõččnaž määttain valmštâʹvve jm. ceerkvallaš teeʹksti da viirsi de
ouddpeâmm pirrsaž teeʹksti jåårǥlõõzz, ođđ mättmateriaal, artikkel
aanarsääʹmǩiõllsaž lõʹstte (Anarâš-lostâ), läʹddlaž laullʼji jåårǥlõõzz
da vuänkõsfiiʹlm. Škooultõõzz akateemlaž määttai vueiʹvvuʹčteeʹlen
tuåimmji Petter Morottaja, ǩii leäi õhtt neelljast 1980-lååǥǥast šõddâm
aanarsääʹmǩiõl mainsteeʹjest.
Tuåimmsallaš vueʹzz nårrje ǩiõllmäästarharjjtõõllmõõžžâst (ǩč. puõʹtti
lååkk), kulttuurkuursin da ǩiõllharjtõõllmõõžžâst aanarsääʹmǩiõllsaž
tuâjjpaaiʹǩin. Tuâjjpäiʹǩǩharjjtõõllmõõžž jurddjen leäi juõʹǩǩka
mättʼtõõtti jiiʹjjes ämmat-sueʹrj pirrsaž ämmatǩiõl da sannõõzz
mättjummuš. Kulttuurmäättai pääiʹǩ mättʼtõõđi tobdstõʹtte jm.
aanarsäʹmmlaž ǩiõllõutstõõzz vuäzzlaid, kueʹllšeellmõʹšše, puäʒʒhoiddu,
äʹrbbvuõttporrmõõžžid, ǩiõtt-tuâjaid, mediaaʹje, Anarâškielâ servi
tuåimmjummša de aanarsäʹmm-lai da sij ǩiõl historiaaʹje da ânnʼjõžvuâkka.
Arggjieʹllem mieʹldd ( jm. kueʹllšeellmõš Aanarjääuʹrest da ǩiõtt-tuâjai
raajjmõš aarǥâst) šõddâm haʹrjjtõõllâmpoodd puʹhtte mättjummša jieʹllem
õõldâsvuõđ da čiŋŋlõsvuõđ da leʹjje seämmast čuäjtõs aanarsäʹmmlaž
õutstõõzz veiddsõs čõnnõõttmõõžžâst da tuärjjõõzzâst haʹŋǩǩõʹsse.
Kulttuurkuurs riâšši Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs. Mättjummšest suåvlde
ǩiõll-laauǥmetood tõnnalla, što nuʹtt kueiʹt määnpââʹj ǩeeʹjjest škooultõõzz
älggmõõžžâst nuʹtt klasslõõnjin ko haʹrjjtõõllâmpõõʹjin mainste pâi
aanarsäämas. Puk mättʼtõs leäi âʹlddmättʼtõssân.
Mâŋŋa pirr eeʹjj pešttam škooultõõzzâst aanarsäʹmmlaž õutstõs vuäǯǯai 17
ođđ aktiivlaž ǩiõl mainsteei da ǩiõl siʹrddi. Määŋg lie kõõččâm mäʹhtt tõt
šõõddi. Ođđ ǩiõl mättjummuš eeʹjj seʹst õõlǥat rääʹvesoummust viõusâs
motivaatio da čõnnõõttmõõžž. Moilanen čuäʹjat vitt tuejjeei, kook čiõlǥte
haʹŋǩǩõõzz puʹhttem46:

1)

Mättʼtõõđjin leäi nokk äiʹǧǧ valmštõõttâd škooultõʹsse. Juõʹǩǩkaž
ǩiõrggni prosessâʹstted miõlâst jiiʹjjes kõskkvuõđ da täävtõõzzid
aanarsääʹmǩiõʹlle da tõn, måkam ǩiõl õõʹnni da ǩiõl siʹrddi suʹst šâdd;

2)

Mättjemäiggsaž täälʼlaž staan ainsmõõʹtti čiŋlmõõvvmõõžž ǩiõl
mättjummša. Mättʼtõõđi vuåǯǯu tieʹtted juʹn eeʹjj ouddâl škooultõõzz
älggmõõžž, što siʹjjid lie vaʹlljääm, što seeʹst leäi nokk äiʹǧǧ tuâj,
tääl da piâraaʹšši plaanmõʹšše. Škooultõõzz riâššjeei vieʹǩǩti tieʹǧǧ

46 Moilanen 2014, 239-241 (tät čuäʹjtum lij vuäʹnelm teeʹkstest).
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beäʹlest piʹrǧǧeem riâššmõõžžâst da kaartʼti juõʹǩǩka mättʼtõõđi
lääʹjjšeâttmõõžžlaž vuäittmõõžžid täälʼlaž tuärjjõʹsse. Lââʹssen
haʹŋǩǩõʹsse. vuåǯǯu Lääʹddjânnam Kultturfoond veäʹǩǩtieʹǧǧ, koin
piʹrǧǧummuž vuõiʹtte võl ainsmâʹtted;
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3)

Uʹčteeʹl leʹjje ämmatčieʹpp da mättprogramm leäi täʹrǩǩ. Uʹčteeʹlin
leʹjje oodd vuârrvaaiktemvuõʹtte da sij põʹstte muʹtted mättʼtem
tuåimmjemvuõʹjjid da mõõntõõllâmnaaʹlid tõn mieʹldd ko taarb
šõʹdde;

4)

Mättʼtõõđjin leäi kõskkneez šiõǥǥ påʹreâd da sij kõskksaž
vuârrvaikktõs tuåimmji. Tääzz vaaikte mättjummši aalǥâst riâššum
joukkõõttâmpeiʹvv da mättjemeeʹjj mieʹldd riâššum maacctõssaǥstõõllmõõžž;

5)

Mättʼtõõttijoukk kuâsttji da kollʼji eeʹjj äiʹǧǧen Aanrest da aanarsääʹm
ǩiõllõutstõõzzâst da sij toʹbdde miârktõõzz tõʹst, što sij lie vueʹzz
veiddsab aanarsääʹmǩiõl jeälltemproseeʹssest.

Oʹnstam škooultõõzz šõddmõʹšše aainâs vaaikti še tõt, što škooultõs leäi
plaanum tärkka, juʹn ääiʹjeld da plaani tueʹǩǩen leäi raʹvves äʹšštobddmõš.
Škooultemplaan raajji haʹrjjne jeeʹres åʹrnn maaiʹlmest rajjum ǩiõl jeälltem
mõõntõõllâmnaaʹlid da suåvlde tõid aanarsääʹm õutstõʹšše suåppjen.
Ouddmiârkkân šiõǥǥ valmštõõttmõõžžâst vueiʹtet peäggted haʹŋǩǩõʹsse
rekrytõsttum ǩiõllmäästri kaaunõõttmõõžž da valmštõõllmõš puõʹttivuõʹtte
juʹn määnpõõʹjid ouddâl ǩiõllmäästarhaʹrjjtõõllmõõžž älggmõõžž. Ǩiõllmäästri rekrytâsttmõš da saǥstõõllmõõžž puõʹtti ǩiõllmäästrivuiʹm aʹlǧǧe
juʹn plaaneempooddâst eeʹjj ouddâl škooultõõzz äʹlǧǧem.
Aanarsääʹmǩiõl tiuddeemškooultemhaʹŋǩǩõõzz tåʹbdde ânnʼjõžääiʹj
CASLE47-nõõʹmin- tõn veiddsõs meeraikõskksaž peäglvažvuõđ mieʹldd.
Marja-Liisa Olthuis mieʹldd škooultõs oʹnsti nuʹtt mâʹte leʹjje vuârddam.
”Leʹbe jiõččääʹššest ǩiõllõutstõõzz šõddâm lij leämmaž jåʹttlab ko leʹjje
vuârddam”, son tuâtt pääiklažlõõst Inarilainen mainstâttmõõžžâst48. CASLEprograamm mâŋŋa Aanar škooul vuäǯǯai koumm ođđ aanarsääʹmǩiõllsaž
uʹčteeʹl da pâʹjjklaassi matematiikk da lookkâmaunnsi mättʼtõs vuäiʹtte
tõʹst ooudâs uʹvdded aanarsääʹmǩiõʹlle. Aanarsääʹm veeʹres ǩiõl mättʼtõs
aaʹlji Âʹvvlest, seämmanalla ko rääʹvesoummid jurddum aanarsääʹm
saǥstõõllâmkruugg Âʹvvlest da Njeäʹllmest. Iiʹjjin 2010 da 2011 alttee
kueʹhtt ođđ aanarsääʹm ǩiõllpieʹzz, koin reâugga CASLE-prograammâst
valmštõõvvâm mättʼtõõđi.
47 Complementary Aanar Saami Language Education.
48 ”Vähemmistökielen voi elvyttää”, Inarilainen 6.2.2013, 2.
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Škooultemhaʹŋǩǩõs oouʹdii še aanarsääʹm õlltääʹzz väʹlddaaunâsmäättai
älggmõõžž da hiâlpti Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz aanarsääʹm
neʹttkuursi riâššmõõžž. Õhtt jäänmõsân miârkteei CASLE-haʹŋǩǩõõzz
puʹhttmin leežž tõt, što rääʹvesoummid jurddum intensiivlaž lookkâmeeʹjj
kookkaž ǩiõllškooultõs lij juätkkjam Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst.
Aanarsääʹm škooultõõzz vueiʹvvuʹčteeʹlen tuåimmji iiʹjji 2009-2010
haʹŋǩǩõõzzâst valmštõõvvâm Anna Morottaja. Lââʹssen škooultemkõõskõõzzâst tuåimmai ânnʼjõžääiʹj še vaʹstteei nuõrttsääʹmǩiõl da
-kulttuur škooultemliʹnjj (ǩč. lååkk 3.8.).
CASLE-programm lij vaaiktam še evaŋkeelʼlaž-luteerlaž ceerkav tuåimmjummša. Mâŋŋa ko säʹmmlai papp, Tuomo Huusko, valmštõõvi
škooultemhaʹŋǩǩõõzzâst, lij aanarsääʹmǩiõlâst šõddâm luâđlaž vueʹss
ceerkvallaš tuåimtõõzzin da sieʹbrkååʹdd tuåimmjummšest. Škooultõõzz
ääiʹj šõõddi še aanarsääʹmǩiõllsaž laauljoukk Koškepuško (Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš)
da norldõk aanarsääʹmǩiõʹlle jåårǥlõttum populaarmusiikklaullʼjin.
Õhttân škooultemhaʹŋǩǩõõzz täävtõssân leäi dokumentâʹstted
aanarsäʹmmlai jieʹllem da ǩiõl. Yle Sápmi tuåimteei Anneli Lappalainen
fiʹlmmji haʹŋǩǩõõzz jååʹđeeʹn nuʹtt 142 čiâssâd materiaal, koon lie
mâʹŋŋlest ruõkkâm systemaattlânji da tõt lij puõʹtti aanarsääʹmǩiõl
mättʼtõõđji ââʹnnemnalla.
Looǥǥ lââʹss aanarsääʹmǩiõl tiuddeemškooultõõzz pirr 2009-2010:

•

Complementary Aanar Saami Language Education 20 Luuvâ lase
anarâškielâ tievâsmittemškovliittâshaavâst 2009-2010: 09-2010 <
http://www.casle.fi/ >

•

Lyhytfilmi Uđđasist šoddâm/ Reborn < https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=e0YcIkUoEhc >.
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3.8. Ǩiõllmäästar ǩiõl da kulttuurteâđ siʹrddjen49
Jåårǥlâttam Mervi Karjalainen

J

uurd ǩiõllmäästar ââʹnnmest ođđ ǩiõl mättjummšest ij leäkku
ođđ. Ǩiõllmäästrid õʹnne tuuʹl (1800-1900 lååǥǥast) jm. saauʹjest
sääʹmvoudda veʹrǧǧhåiddam diõtt puättam Lappijânnam paapp
da ǩiõltuʹtǩǩeei. Ǩiõlmättʼtõõtti da ǩiõllmäästar, kååʹtt leäi täujja
puärrsab da soojjlõs jieʹnnǩiõl mainsteei da kook õõut ǩiõl mättʼtõõtti õõl
vuõiʹtte leeʹd mäŋgg, leʹjje jiânnai õõutsââʹjest. Ǩiõl mättjummuš viiǥǥi
måttmi paaiʹǩi ääiʹjab dokumentââʹstǩani ǩiõl vuõssmõs ǩeerjlaž tuâjaid da
ǩeeʹrjtemǩiõl õõudâsviikkmõõžž vuõsslauʹǩǩe.
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Nubb tobddum ǩiõllmäästar-mättʼtõõtti -mall leäi aalǥtum 1990 - lååǥǥ
Kaliforniast Ameriikkâst (Master-Apprentice programme) jällted vuuʹd
uuʹcces da vaarvuâlaž alggmeer ǩiõlid, koin ij leämmaž ǩeʹrjjǩiõll ij-ǥa ni
måkam veerǥlaž sââʹjj. Kalifornianiiʹǩǩi aalǥtem ǩiõllmäästarvueʹǩǩ čårran
CASLE -haʹŋǩǩõõzz vuõʹjjin tõʹst, što ǩiõl mättjummuš šâdd aalǥ rääʹjest
ǩiõllmäästar luʹnn jeät-ǥa ǩiõl silttuku ǩiõllmäästar luzz puäʹđeen ni vooʹps.
Sääʹmõhttsažkååʹdd ǩiõljeälltemtuâjast ǩiõlmäästar - mättʼtõõtti metod
lij valddum vuõssmõsân ââʹnnemnalla õõuʹdab lååǥǥast peäggtum
aanarsääʹmǩiõl vuõrâs-škooultõshaʹŋǩǩõõzzâst. Ǩiõllmäästarmättʼtõõttmõš
lij rajjum aanarsääʹm ǩiõʹlle da ǩiõllõõutstõʹsse suåppjen da tõʹst lij mâŋŋa
puättam põõšši vueʹss aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõli vuõrâsmättʼtummšest.
Aanarsääʹm ǩiõl vuõrâs-škooultõshaʹnǩǩõõzzâst ǩiõllmäästar mättʼtõõttmõõžž alttee nuʹt-a neellj määnpââʹj ǩeeʹjjest tõʹst, ǥu škooultummuš
leäi älggam. Mättʼtõõttmõõžž oudlde neellj määnpââʹj akateemlaž da
tuåimmšallaš tiuddpeivvsaž mättʼtõõttmõõžž da kueiʹt mättʼtõsmäänpââʹj
mâŋŋa šõõddi mättʼtemǩiõl vaajtummuš leʹbe serddmõš aanarsääʹmǩiõl
ǩiõll-laauǥmättʼtõõzze. Puk mättʼtõõtti leʹjje juʹn mättjam ââʹnned
aanarsääʹm arggpeeiʹv mainstummšest ouddâl ǥo ǩiõllmäästar
mättʼtõõttmõš aaʹlji. Ǩiõllmäästar da sij mättʼtõõtti saʹtte jiõčč mieʹrreed
kaaunõõttmõõžži siiskõõzzâst nuuʹbbnalla ǥu Kaliforniast aalǥtum
maallâst, koʹst kaaunõõttmõõžž leʹjje plaanuum ooudǩiõʹtte mieʹrruum
saǥstõõllmõõžžid vuâđđõõveeʹl da vuõssmõs kaaunõõttmõõžž kõskkne
vuâđđsannõõzz mättʼtõõttmõʹšše, likkmõšǩiõʹlle da joba siõrrmõõžžin.
”Siõmmna seämmanalla ǥu ǩiõll pieʹssest toiʹmmje.50”
49 Hinton 2002; Pasanen 2010 da 2014; Kalla 2010; Olthuis et al. 2013; Sääʹmteʹǧǧ
(Ruõcc) 2013b.
50 Pasanen 2010, 5.
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Aanarsääʹm ǩiõllmäästren toiʹmmje õhttsiʹžže 22 oummu. Šuurmõs vueʹss
seeʹst leʹjje aanarsääʹm jieʹnnǩiõllân särnnai takai oummu. Siʹjji lââʹssen
leʹjje kutt ǩiõllämmatneeʹǩǩ, kook õʹnne tuejast aanarsääʹm. Šuurmõs
vueʹss ǩiõllmäästrin da puk mättʼtõõtti nårrje õʹhttešt ouddâl jiõčč
ǩiõllmäästar kaaunõõttmõõžž älggmõõžž. ”Kaaunõõttmõš leäi hervvai,
ǥu muäʹdd mannu ǩiõl mättʼtõõttâm mättʼtõõtti tiõrvte aanarsääʹm ǩiõʹlle
ǩiõllmäästrid51”, ǩeeʹrjat Anne-Marie Kalla ǩiõllmäästar vueʹss kuõskki
haʹŋǩǩõõzz rapoortâst. Ǩiõllmäästarpeeiʹv nårrje õhttseʹžže 10-14
peiʹvved mättʼtõõtti õõl. Juõʹǩǩkaž õõʹni õhttsaž ääiʹj ǩiõllmäästrivuiʹm
uuʹccmõsân 70 čiâssâd. Täujja mättʼtõõtti kaaunõõđi koʹlmmešt
määstrin, leʹbe jååđi õõut leʹbe kueiʹt määstar luʹnn määŋg vuâra.
Ǩiõllmäästarkaaunõõttmest leʹjje täujja mieʹldd seämma ääiʹj kueʹhtt,
måtmešt kolmm še mättʼtõõtti.
Ǩiõllmäästarkaaunõõttmõõžžid rieʹšše täujja ǩiõllmäästar dååma,
ǩeeʹddest da âʹlddpirrõõzzâst. Kaaunõõttmõõžži kõõskâst jäʹrjste õhttsaž
pooddid, koin säärnõʹtte ǩiõllmäästarpeeiʹvi jååttmõõžž pirr. Lââʹssen
määstrid kočču mättʼtõõttji jäʹrjstem aanarsääʹmǩiõllsaž laulljeäʹǩǩäid,
jeeʹres õhttsaž pooddid mâʹte aanarsääʹm “ǩiõlljeälltem eeʹjj” Matti
Morottaja cisttdåhttarvuõđ cisttân jäʹrjstum prääʹznka da påʹrǧǧmannust
2010 jäʹrjstum mättʼtõõtti valmštõõvvma. Ǩiõllmäästrid maʹhsse siõm
pääʹlǩ tuejast. Ǩiõllmäästar leʹjje mätt’tuum tuõjju juʹn jiânnai ouddâl
ǥo škooultõs aaʹlji da sij tiõʹtte tuejas da tõn, što teʹl ǥu mättʼtõõtti lie
ǩiõllmäästri luʹnn sijvuiʹm ââʹnet pâi aanarsääʹmǩiõl. Ǩiõllmäästarvueʹzzi
jäʹrjsteei vaaʹldi õhttvuõđ ǩiõllmäästra nuʹt neäʹttel ouddâl juõʹǩǩ
ǩiõllmäästarpeeiʹv da mättʼtõõtti jiõčč veâl muäʹdd peeiʹv ouddâl pueʹttem.
Ǩiõllmäästarmättʼtõõttmest vääžnai äʹššen puäʹtte luõvâs da spontaan
säärnõõttmõõžž vueiʹtlvâsttmõš da kulttuur da äʹrbbteâđ serddmõš
mušttlem da õhttsaž tueʹjjeem mieʹldd. Ǩiõllmäästarmättʼtõõttmest
juõʹǩǩkaž mättʼtõõtti alttii ǩiõl mainstemtääid, šuuʹrii sannõõzz,
õlmmeemnaaʹlid, mättji jiânnai aanarsäʹmmlai historiast, kulttuurâst da
äʹrbbvueʹjjest - da mättji tobddâd tän ääiʹj aanarsääʹm õõutstõõzz da
aanarsääʹm vooudlaž suõmmjeäʹrdõõzz. Vueʹjj mieʹldd tät puk šõõddi jm.
tueʹjjeeʹl da čuäʹjteeʹl mättʼtõõttja äʹrbbtuâjaid mâʹte vuåppâd reeppǩiõlid,
vuäʹpsted mäʹhtt aanarsääʹm määccaǩ âlgg teâvted dnõ. Måtam haaʹlii
čuäʹjted vuäʹmm pälvvǩieʹđj pääiʹǩ leʹbe čuäʹjted jiiʹjjes šõddâmpääiʹǩ.
Õhtt takai äʹššvuʹvdd leäi vuäʹmm kaarti ǩiččmõš, kååʹtt puuʹti miõʹlle
määŋgnallšem mainnsid da mušttlummšid mõõnni aaiʹjin. Suvi Kivelä
maainast što ǩiõllmäästar leʹjje toođvaž što vueiʹtte mainsted mušttlõõzzid
sij čâđđam ǩiõlin: ”They had the urge and a strong will to keep their stories
alive by telling them to us. We students, the Apprentices, were hungry to
hear them.52”
51 Kalla 2010, 1.
52 Olthuis et al. 2013, 87 (läiʹnn Kivelä teeʹkstest).
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Ǩiõllmäästarmätt’tõõttmest leäi jeäʹrab miârktõs mättʼtõõttja, koon
jiiʹjjes tuaǥǥas da maddi leʹjje aanarsääʹm õõutstõõzzâst. Ǩiõll-määstarmätt’tõõttâmpââʹjest mäŋggaz kauʹnne kuuʹsǩid jiiʹjjes historiast, oi väjja
leʹjje leämmaž: ”Visiting AS elders was like putting together a puzzle of
my past. I was constantly constructing and exploring my Saami identity
through their stories.”53 Aanarsäʹmmlai ǩiõllõhttõõzz oolǥbeäʹlnn puättam
ǩiõllmättʼtõõtti peäʹlstes toʹbdde, što leʹjje primmum aanarsäʹmmlai
õõutstõʹsse, kååʹtt õõʹni äärvast sij ǩiõlmäättaid da täävtõõzz seʹrdded
aanarsääʹm ođđ puõlvvõʹǩǩe še. Oummin, ǩeäin lij aanarsäʹmmlaž
pieʹllkueiʹm da päärna, leäi vääžnai vuäǯǯad ǩiõllmäästar veäkka jäänab
teâđ sooǥǥstes da âʹlddoummeez pirr da ǩiddned pueʹrben säʹmmlai
õõutstõõzz vueʹssen.
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Ǩiõllmäästar leʹjje vieʹsslõs še vueiʹteeʹn mainsted jiiʹjjes ǩiõl ođđ oummid.
Måtam ǩiõllmäästar maainast, što eeʹjj ääiʹjben ij jorddam, što tuõstče ni
mainsted teänab sääʹm ǩiõl: ”Ååʹn ǥu leäm tij mättʼtõõttjivuiʹm piâssâm
mainsted, leäm vuâmmšam, što vuõi ǥu tõt lij hääʹsǩ, ǥu peäss eʹpet jiiʹjjes
jieʹnnǩiõl ââʹnned. Da kâl lij mottjam muʹst sääʹm ǩiõl silttummuš.”54
Õhtt mättʼtõõtti maainast mäʹhtt suu ǩiõllmäästar, kõõsk mainnâz vaajti
äʹššvuuʹd da kruuʹta säärnai, mäʹhtt hääʹsǩ da miâlggâd ǥu õõmâs lij
mainsted jiiʹjjes jieʹnnǩiõl nuõrr neezznin ij-ǥa tåʹlǩ seämma vuäʹmm
tobddsivuiʹm.55
Mättʼtõõtti täujja toʹbdde ǩiõllmäästarmättʼtõõttmõõžž pukin jeänmõsân
miârkteeʹjjen da pukin viõusmõs škooultemhaʹŋǩǩõõzz vueʹssen. Muäʹdd
ǩiõllmäästren toimmjam puäʹres oummu mainste škooultem mâŋŋa rajjum
mainstâʹttmest tõʹst, što mäʹhtt ǩiõllmäästartuâjj leäi vaaiktam sij jiiʹjjes
ǩiõllsilttõʹsse, ǩiõl ââʹnnem aktiivlažvuõʹtte da smeʹllkõsvuõʹtte mainsted
eʹpet aanarsääʹm ǩiõl. Aainâs takai ǩiõllmäästren toimmjam oummu
mainste, što leʹjje mättjam jiõčč še mättʼtõõttjin nuʹt ođđsab ǥo juʹn
väjldõttum saaʹnid da välddam tõiʹd mååust ââʹnnma. Måtam seeʹst âʹlǧǧe
ââʹnned ǩiõl aktiivlânji mâŋŋa looʹji iiʹjji. Måtam seeʹst, kook jie leämmaž
serddam jeäʹnnǩiõl jiiʹjjes päärnaid, aʹlǧǧe ååʹn mainsted aanarsääʹm ǩiõl
ǩiõlpieʹss leʹbe sääʹmǩiõllsaž škooul jååʹtti päärnaipäärnaid. Õhttsiʹžže lååi
ǩiõllmäästar mainste ââʹnnmes aanarsääʹm måtam päärnai da nuõrivuiʹm,
kook leʹjje vuõss-sââʹjest sij päärnaipäärna.

53 Seämma, 87 (teʹkstt, koʹst Kivelä läinnai aanarsäʹmmla mättʼtõõtti maacctõõzz škooultummšest).
54 Kalla 2010, 7.
55 Olthuis et al. 2013 (Kivelä 83-84).
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Ǩiõllmäästri kõskkeeʹǩǩ leäi 66 eeʹǩǩed da sij leʹjje jeällam sääʹmõõutstõõzz
lääʹddnallštummuž juʹn päʹrnnpooddâst. Puk ǩiõllmäästren toimmjam
mainsteei siltteed lookkâd aanarsääʹm miâlggâd soojjlânji. Pâi häʹrvv
silttii kuuitâǥ ǩeeʹrjted jieʹnnǩiõlin, ǥu, škooul leäi leämmaž aaibâs
lääʹddǩiõllsaž. ”Määŋg mainste evakkoääiʹjest läʹddlaž jieʹllempirrõõzzâst.
Evakkoäiʹǧǧ da škooul lääʹdsmõʹtti vaaiktõs aazztõkpõõrtâst jälstummšiʹnes
lij tän puõlvvõõǥǥ õhtteei jieʹllempodd. Kolmm määstrin leʹjje mõõnnâm
“ǩiõlteʹmmen”, lääʹdd ǩiõl toobdǩani, škoouʹle”56, ǩeeʹrjat Kalla. ”Šuurmõs
vueʹss (12) ǩiõllmäästrin mainsti, što škooulâst sääʹmǩiõl âânnmõš leäi
ǩiõlddum, tõn ââʹnnmest joba raŋste.”57 Tõk še, kook jie muuʹšt sääʹmǩiõl
vuõigg ǩelddmõõžž škooulâst, mainste ââʹnnemǩiõl mottjem samai
škoouläiʹǧǧen.
Ǩiõllmäästarmättʼtõõttâm täävtõssân kuuli veâl saaǥǥtem-mõõntõõllmõõžž da litterâsttmõõžž mättjummuš. Mättʼtõõtti vuåǯǯu taʹrbbes
neävvaid da škooultõõzz mainstâttmõõžži da liânttõõzzi raajjmõõžž
vääras. Mättʼtõõtti liânttee ǩiõllmäästar särnnmõõžž da ruõʹǩǩe nuʹtt
sannõõzz, särnnamvueʹjj ǥo kulttuurhistoria. Ǩiõllmäästarneäʹttel prograʹmme kuʹlle kueʹhtt ǩiõllmäästar luʹnn õnnum peeiʹv da kueʹhtt
pååđtuõjju vaʹrrjum peeiʹv. Neäʹttel mââimõs tueʹjjpeiʹvv leäi vaʹrrjum
õhttsaž maacctõskaaunõõttmõʹšše. Jiõččnaž tueʹjjpeeiʹv äiʹǧǧen puʹrǧǧee
kaaunõõttmõõžžin rajjum liânttõõzzid, ǩeeʹrjte mušttlõõzzid da plaaneet
puõʹtti ǩiõlmäästarkaaunõõttmõõžž.
Õhtt ǩiõllmäästar peäggti mättʼtõõtti ǩiõlʼlaž ouddnummuž da särnn
tuõiv, kååʹtt lij mâŋŋa teâuddjam: ”Aalǥâst måtam tuõʹstte tâʹlles äʹlǧǧed
mainsted. Da jeeʹres jie tuõsttâm tâʹlles, leša de čâhčča tij mainstid
juõʹǩǩkaž, tuõsttiid radioi še mainsted. Tõt leäi samai õõmâs. Leäi-ǥo
pååʹmh, što nääiʹt pueʹreld oʹnsti. Ni ǩii ij jõskkâm ceeʹlai eeʹjjest. - - - Jõs
nääiʹt šiõǥǥ tuâj lie, ij-a kannteʹče jäʹrjsted juõʹǩǩ eeʹǩǩ avi juõʹǩǩ nuʹbb
eeʹjjest?58”
Ruõcc sääʹmteeʹǧǧ eeʹjjest 2010 altteem sääʹm ǩiõllkõõskõs (Samiskt
språkcentrum Gielejarnge)59 aaʹlji tâʹlles aalǥted mõõntõõllmid sääʹm
ǩiõli jälltem diõtt ǥu tuåimmješkueʹđi. Tõt alttii čâhčča 2011 eeʹjj piʹštti
saujjsääʹm ǩiõllmäästarprograamm pilotthaʹŋǩǩõõzz (Mentorprogrammet
Bihkedæjja), koon lij mieʹrr juäʹtǩǩed vuõssmõs ǩiõččlâsttmõõžž mâŋŋa.
Haʹŋǩǩõõzz ouddvueʹǩǩen peäggteš Kalifornia alggmeeraivuiʹm aalǥtum
56
57
58
59

Kalla 2010, 2.
Seämma.
Seämma, 8.
Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2013b.
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ǩiõllmäästarvueʹjj. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi lââʹzzted saujjsääʹm ǩiõl
âânnmõõžž, ǩiõlʼlaž teâttmõõžž da raajjâd ođđ ǩiõllââʹnnemvuäittmõõžžid. Saujjsääʹm lij tuõđi vaarvuâlaž ǩiõll, jieʹnnǩiõl mainsteei kõskkeeʹǩǩ
lij nuʹt 75 eeʹǩǩed. ”Vi står nu inför den sista möjligheten att överföra
den språkkunskap som äldre generationen besitter60”, ǩeeʹrjat haʹŋǩǩõõzz
jååʹđteejen toimmjam Patricia Fjellgren.
Haʹŋǩǩõõzzâst toiʹmmje õhttsiʹžže 14 puärrsab ooumžed, kook mainste
saujjsääʹm jieʹnnǩiõllân. Sij toiʹmmje 14 Umeå õllškooul saujjsääʹm ǩiõl
mättʼtõõtti ǩiõllmäästren. Ǩiõllmäästar tuejjen pueʹđi seʹrdded mättʼtõõtti
särnnamǩiõl, jiiʹjjes suõm, pääiklaž historia da sääʹm pääiʹǩnõõmid. ”Vi
ser de äldre modersmålstalarna som enormt viktiga resurspersoner och en
viktig del i arbetet med att bevara de samiska språken61”, särnn Fjellgren.
Ǩiõllmäästar leʹjje juõʹǩǩ mättʼtõõtti suõmm- da dommvuuʹdest. ”Det är
viktigt för dem att få lära sig sin dialekt och höra berättelserna från sin
hemmiljö.62”
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Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi jäʹrjsted puõʹtti ǩiõllmäästri tåʹlǩ õõut
škooultempoodd. Vuõssmõs kaaunõõttmõõžžâst pueʹđi õlmmsa, što
kaaunõõttmõõžžid leäi šuurab tarbb. Saujjsääʹm vuʹvdd lij tuõđi veeidas
da ǩiõllmäästren låppõõttâm puäʹtte vuuʹdest, kååʹtt vuälai Jokkmååʹǩǩest
Tukholma räjja. Saujjsääʹm mainsteei jälste kuʹǩǩen kueiʹmstes da ǩiõl
ââʹnnemvuäittmõõžž lie occanj. Mäŋggsest leäi lââʹssen tarbb ǩiõttʼtõõllâd
jiiʹjjes ǩiõllââʹnnem historia, pooddid da ǩiõččlâsttmõõžžid. Ǩiõllmäästar da
mättʼtõõtti õhttsaž kaaunõõttmõõžžid jäʹrjste looppâst õhttsiʹžže vitt.
Vuõssmõs kaaunõõttmõõžžâst õhttân äʹššvuʹvdden čuäʹjte seämma ääiʹj
ǩiõllmäästarprograammin jåttjam Språkspärr-haʹŋǩǩõõzz ( kč. tän rapoort
lååkk 3.1.). Mainstummšin kaggõʹtte täujja ǩiõllmäästri tobddmõõžž
siʹjji päʹrnnpoodd nomadškooul aaiʹjin. Määŋg ǩiõllmäästar toʹbdde, što
nomadškooul-i leäi pueʹtǩǩääm siʹjji ǩiõlʼlaž õuddnummuž. Nomadškoouli
mättʼtõõttâmǩiõllân leäi ruõccǩiõll. Ǩiõllmäästar kaartʼte oummid, koivuiʹm
sij leʹjje mainstam saujjsääʹmǩiõl päʹrnnpooddâst da tõn mâŋŋa. Mäŋggaz
toʹbdde, što ođđ saujjsääʹm särnnamtaaurõõžž leʹjje puättam mâŋŋa
päʹrnnpooddâst tåʹlǩ muäʹdd, jõs ni õhtt. ”Det effektivaste sättet att kränka
en ung människa är att förbjuda den att tala sitt modersmål.63”
60
61
62
63

Fjellgren, Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2013b, 8.
Fjellgren, < http://sametinget.se/31157 >.
Seämma.
Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2013b, 12 (ǩiõllmäästren toimmjam oummu kommeʹntt).

3.8. Ǩiõllmäästar ǩiõl da kulttuurteâđ siʹrddjen

Ǩiõllmäästar da mättʼtõõtti, ǩeäin ǩiõllsilttõs mutstõõli jiânnai, kaaunõʹtte
mieʹrrkõõski mieʹldd. Kaaunõõttmõõžži ǩiõllân leäi aalǥâst ruõccǩiõll,
leâša looppâst ǩiõllmäästar õʹnne sääʹmǩiõllsaž särnnmõõžž, tõʹst koʹst
mättʼtõõtti õʹnne kuhttuid ǩiõlid. Õhttsaž tobddmõššân ǩiõččlâsttmõššân
leäi, što haʹŋǩǩõs looppi samai ǥu ǩiõllmäästar da mättʼtõõtti äʹlǧǧe
kaunnâd õhttsaž tueʹjjeem-maall da raajjâd jiõčč suåppi uuʹcc
haʹŋǩǩõõzzid. Måtam kuårru saujjsääʹm määccaǩ leʹbe kuårru vuõddjid.
Funäsdalenist toimmjam ǩiõllmäästar-mättʼtõõttipaar tuʹmmje nårrjed
õʹhttešt neäʹttlest õhttsaž kaaunõõttmõʹšše, kååʹtt piiʹšti muäʹdd čiâssâd.
Kueiʹtkõskksaz kaaunõõttmõõžžid toʹbdde čuuʹt vääžnai äʹššen, leša ođđ
ǩiõllââʹnnemareena raajjmõš veiddsab kaaunõõttmõõžžin toʹbdde leeʹd še
äukkai.
Neelljad puki ǩiõllmäästri da mättʼtõõttji õhttsaž kaaunõõttmõõžžin
puuʹtʼti ǩiõllmäästri õhttsaž ǩeeʹrjelm, koon jueʹǩǩe jm. mediai. Ǩeʹrjj lij
noteerõʹsttum riikk halltõõzzâst. Ǩiõllmäästar ǩeeʹrjte:
”Då vi började skolan blev vårt språk förbjudet av den svenska staten,
och nu ber samma stat oss om tala det igen. För många av oss har det
tagit tid att vänja oss att saemiestidh, tala samiska, igen. Även vi, som är
modersmålstalare kan vara ovana.
- - - Tack vare minoritetslagen och förvaltningskommunerna har
det samiska språket fått en ny chans att överleva i framtiden och till
kommande generationer. Genom lagens stöd får vi förståelse att det vi
drömt om kan bli verklighet. Men ingen annan än vi själva kan rädda vårt
språk. Det är vi samer som själva måste tala vårt språk.
- - - Vi antar utmaningen. Vi är beredda att göra det som krävs för att
sydsamiskan ska bli ett levande språk, även bland barnd och unga igen.
- - - Med denna skrivelse uppmanar vi andra äldre att börja tala vårt
språk. Det är vi som har kunskapen och kan vägleda de kommande
generationerna precis på samma sätt som våra äldre vägledde oss. Vi
saknar den tiden då vårt språk var starkare. Nu är det vi de som är de
äldre. Vi får hjälpas åt. Genom mentorprojektet har vi lärt känna de
unga. De unga längtar efter äldre som tar ansvar, som inte talar om att
allt var bättre förr. Vi, båarasåbpoeh, äldre samer kan inte längre stå
vid sidan om och bara se på. Vi som är mentorer axlar vårt ansvar och
kommer inte längre vara tysta.64”

64 < http://www.sametinget.se/44509 >.
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Ǩiõllmäästarprograamm Bihkedæjja piiʹšti tåʹlǩ eeʹjj, leša tõn pââʹjest
vuåǯǯu kaallšõs ǩiõččlâsttmõõžžid puõʹtti eeʹjji vääras. Eeʹjj toʹbdde
leigga vuäʹnkõs äiʹǧǧen. Ǩiõl ââʹnnemnääʹl jie muttu vuäʹnkõs ääiʹjest,
tuõđât haʹŋǩǩõsrapoortâst. Ǩiõllkuurs, õllškooulmäätt da säiʹmmmateriaal vueiʹtlvâʹstte ǩiõl mättʼtõõzz, leša ǩiõllmäästarvueʹǩǩ lij õhtt
häʹrvv vuäittmõõžžin njäälmlaž ǩiõl silttõʹsse da õõutnalla kulttuurteâđ
mättjummša. Ǩiõllmäästarprograamm Bihkedæjjast vuåǯǯum ǩiõččlâsttmõõžž ǩeäʹsse miõl Taarr beäʹlnn, koʹst Tâʹvv-Tröndelag õllškooul
da Snåsast tuåimmai saujjsääʹm ǩiõllkõõskõs Gïelem nastedh jåttʼte
seämmanallšem ǩiõllmäästarprograamm eeʹjj 2013.
Looǥǥ lââʹzz ǩiõllmäästarvueʹjji pirr:

•
•
•
•

< http://www.casle.fi/ >
< http://www.sametinget.se/44505 >
< http://www.sametinget.se/31157 >
< http://www.sametinget.se/44509 >.
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3.9. Ǩiõlsiltteei sääʹmõõutstõõzz da tuâjj-jieʹllem taarbid65
Jåårǥlâttam Heidi Gauriloff

A

anarsääʹmǩiõl tiuddeemškooultõshaʹŋǩǩõõzzâst (peäggtum
lååǥǥast 3.7.) vuåǯǯum pueʹr ǩiõččlâsttmõõžž jååʹđte aanar- da
nuõrttsääʹmǩiõli intensiivškooultõõzz älggmõʹšše vueʹssen
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz (Sámi oahpahusguovddáš,
SOGSAKK) juõʹǩǩekksaž škooultemprograamm. Skooultemkõõskõõzzâst
lij tuåimmam tâʹvvsääʹmǩiõl da kulttuur 4066 40 mättjemneäʹttel kookkaž
škooultemlinnj juʹn 1990-lååǥǥast õõudâs. Čâhčča 2011, eeʹjj ǩeeʹjjest
CASLE- haʹŋǩǩõõzz puuttmest, škooultemkõõskõõzzâst alttii vuõssmõs
40 mättjemneäʹttel aanarsääʹmǩiõl da -kulttuur škooultummuš.
Nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur škooultõs alttii čâhčča 2012. Juõʹǩǩ ǩiõl
škooultõʹsse vääʹldet jäänmõsân 12 mättʼtõõđjed piirieeʹjji.

65 Olthuis 2003; Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz 2013; Sanila-Aikio 2013; Olthuis et
al. 2013, 94, 134-137.
66 Õhtt mättneäʹttel miârkkšââvv 28 mättčiâssâd âʹlddmättʼtõõzz da ooʹccmõssân 12
čiâssâd mättʼtõõtti jiõččnaž mättʼtõõttmõõžž.
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Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst lij mååžna rääʹvesooumžen jeällted
hueʹnben silttuum jieʹnnǩiõll mååust arggpeeiʹv ââʹnnemǩiõllân, leʹbe
mättjed sääʹmǩiõll aivv ođđ ǩiõllân. Sääʹmǩiõll jeälltummuž peäggtet
mättjemstroiʹttel škooultemstrategiast jeäʹrben aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlid
juuʹrdeeʹl. Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz jurddjen lij lââʹzzted jeäʹrben
sääʹmnarood ämmatlaž silttummuž, riâššâd škooultõõzz ââldmõsân
sääʹmvuuʹd jiiʹjjes jieʹllemvueʹǩǩtaarbi vääras, viikkâd ooudâs vuuʹd
reâuggvuõđ da seeilted da viikkâd ooudâs sääʹmkulttuur. Sääʹmǩiõlsilttõs
da sääʹmkulttuur tobddmõš lie ânnʼjõžääiʹj miârkteei tuâjvuäǯǯmõõžž
õõudâsviikki tuejjeei jeärben sääʹm dommvuuʹdest (sámiid ruovttuguovlu),
leša nuʹtt še jeeʹresåʹrnn jânnmest.
Aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm škooultõsliinji mättʼtemplaani vueiʹvliinj lie
õhttsa, leša lie še ǩiõli vueʹjjest puõʹtti jeäʹrdõõzz. Ǩiõllmäätt lie õhttsiʹžže
21 mättjemneäʹttled, sääʹm kulttuurmäätt 10 mättjemneäʹttled da
lââʹssen õhttsaž da luõvâld vaʹlljuum mättjummuž. Tâʹvvsääʹm määttain
kulttuurmäättaid koʹlle jm. šeʹšnn-, silbb-, muõrr-, täʹhtt- da čuäʹrvvtuâj.
Aanarsääʹm määttain kulttuurkuursin lij CASLE- haʹŋǩǩõõzz mall, ââʹneeʹl
seʹst kueʹllšeeʹllem-, veärr-raajjâm- da mediakuurs da ǩiõllmäästar
tuâjjmättʼtõõttmõõžž. Nuõrttsääʹm määttaid õʹhtti kulttuurkuurs lie muđoi
seämmanõmmsa ko aanarsääʹm määttain, leša lââʹssen määttaid kooll
sääʹmǩiõtt-tuâj, peʹssertuâj, kurss. Kueʹllšeeʹllem- da veärr-raajjâmkuurs
vuâđđâʹvve sääʹmkulttuuʹre.
Õhttsaž pukin lij serddjummuš sääʹmǩiõllsaž ǩiõll-laauǥ mättʼtõʹsse ko
mättjummuž mâʹnne ooudâs. Mättʼtõõzz aalǥtet altteemkuursâst da
mättʼtõsǩiõllân lij vuõššân lääʹddǩiõll. Ǩiõll-laauǥ mättʼtõʹsse serddmõõžž
ainsmâʹtte akateemlaž ǩiõllmäätt, mättjem-metood vuârrvaaiktõõzzâst
da tueʹjjeeʹl mättjummuž. Õhttsaž pukin ǩiõllškooultõõzzâst lij še
neäʹttel piʹštti tuâjastmättʼtõõttmõš sääʹmǩiõllsaž tuâjjpaaiʹǩin. Aanar- da
nuõrttsääʹm määttain jääʹǩǩtet lââʹssen CASLE- haʹŋǩǩõõzzâst rajjum
ǩiõllmäästar- mättʼtõõtti- maall. Tõn veeidasvuõtt lij aanarsääʹm liinjâst vitt
da nuõrttsääʹm liinjâst nellj mättjemneäʹttel. Ǩiõllmäästar-mättʼtõõttmõš lij
sâjjdõttum mättjemplaanâst poʹdde, koʹst mättʼtõõđi juʹn mainste ǩiõl.
Mättʼtõõđi, ǩeäin lie oudldõõzz vuässõõttâd pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõʹsse,
vuäiʹtte spraavded sääʹmǩiõl da -kulttuur škooultõõzz mâŋŋa aanar-,
nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl vuäʹnkõs mättjem-meäʹr pâʹjjmättʼtõõtti teeʹst.
Määŋg tâʹvvsääʹm liinj jååttam lie spraavdam škooultõõzz mâŋŋa aalmilaž
ǩiõlltuʹtǩǩõõzz še67. Aalmilaž ǩiõlltuʹtǩǩõõzz spraavdummuš aanar- da
67 Takai ǩiõlltuʹtǩǩõõzzid reäšš Mättʼtõshalltõs, < http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot >.
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nuõrttsääʹmǩiõlin ij leäkku leämmaž võl mååžna. Tâʹvvsääʹm škooultõõzz
ääʹvee uus Saaʹmi õllškoouʹle (Sámi allaskuvla)68, Taarr Koutokeinost,
koʹst mättʼtõõzz, vaaldšeeʹm da jeeʹres teeivõõttmõõžž väʹlddǩiõllân lij
tâʹvvsääʹmǩiõll.
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst spraavdum aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõllmäätt (21 mn.) koʹrvvee Oulu universiteeʹtt Giellagas- instituutt
sääʹmǩiõli vuâđđmäättai tuʹtǩǩõsõõlǥtõõzzid. Ǩiõllmäättaid vueiʹtet
lookkâd pueʹrren universiteeʹtt aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõllmäättain.
Nuõrttsääʹmmǩiõl vueʹǩǩ lij šõddmen seämma potta.

54

Aanarsääʹm škooultõõzz spraavde vuõssmõs kooum eeʹjj äiʹǧǧen õhttsa
33 mättʼtõõđi. Seeʹst 14 lie vuäǯǯam tuâj aanarsääʹmǩiõlltääid diõtt
aanarsääʹmǩiõllsaž tuâjjpääiʹǩest. Vaalmštõõvvâm mättʼtõõđjin õhttsa
čiččâm lie juätkkam aanarsääʹmǩiõlmäättaid universiteeʹttest. Sääʹmvuuʹd
škooultemkõõskõõzzâst aanarsääʹm uʹčteeʹlen tuåimmjam Anna
Morottaja miõlâst intensiivlaž ǩiõllškooultõs lij vääžnai ǩiõl pueʹttiäigga.
”Ǩiõlmainsteei šorrnam mieʹrr lij lââʹzztam positiivlaž õhttsažjiõgg
aanarsääʹmǩiõllõhttõõžžâst”69. Neellj vuõssmõs eeʹǩǩ-kuurs mättʼtõõđjin
pâʹjjel peäʹl lie leämmaž aanarsäʹmmla, väjja ¼ mättʼtõõđin õhttâd piâr
mieʹldd aanarsäʹmmlaž soʹǩǩe da väjja ¼ lie puättam sääʹmõhttõõzz
åålǥbeäʹlnn. ”Ǩiõllmäätt vaaikte mättʼtõõđji identitetta, šiõttlõõvvmõʹšše tiiʹǩ
sääʹmvoudda da tuâj vuäǯǯmõʹšše. Määŋg mättʼtõõđin ǩiõllmäättain šâdd
jânnamsuåppâs, kååʹtt juâkk jieʹllem ouddâl da mâŋŋa ǩiõlmättjummuž.70”
Morottaja maainast, što sõrgg puk mättʼtõõđi lie piâssâm šiõǥǥ ǩiõlltaiddu.
”Lie še määŋg ǩeäk lie vuäǯǯam aaibâs šiõǥǥ ǩiõlltääid da jeänab ko 2/3
mättʼtõõđin lie tän peeiʹv aktiivlaž aanarsääʹmǩiõl mainsteei.”71
Morottaja maainast mäʹhtt ǩiõllmäästar lie vaaiktam še
klassmättʼtõʹsse. ”Seeʹst lij puättam čiõlgg saakk tõʹst, mii lij sij miõlâst
aanarsääʹmǩiõllnallšem da mii tuejjad tän ǩiõl aa-narsääʹmǩiõllân. Tõn
diõtt ǩiõl jiõnnummša õhttuum tääʹrǩesvuõtt lij lâssnam mättʼtõõzzâst.
Âânam jiânnai čiâssid jiõnneem da aanarsääʹm ǩiõʹlle šlaajjnallšem
ryytm mättʼtummša da mättʼtõõttmõʹšše. Joordam joba, što tät tuâjj
kuâdd heeđâlm, što aanarsääʹmǩiõlǩiõllõhttõõzz seʹst ij leäkku šõddâm
vuâsttlâsttmõš ođđ mainsteeʹji vuâstta da puärrsab oummu äʹlǧǧe õinn
ǩiõllmäästren.”72
68 < http://samas.no/ >.
69 Morottaja A., neʹttpååʹštsaǥstõõllmõš 7.1.2015.
70 Seämma
71 Seämma.		
72 Seämma.
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Nuõrttsääʹm liinj vueiʹvv-uʹčteeʹl Tiina Sanila-Aikio miõlâst
škooultemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur škooultõs lij tän
räjja võl oʹdinakai viõkkšõs sääʹmǩiõlljeälltemtuåimin. ”Škooultõõzz
spraavdam mättʼtõõđi lie aktiivlaž ǩiõllõõʹni da pueʹtti ǩiõl siiʹrdi.”73 SanilaAikio maainast, što vuõssmõs eeʹǩǩ-klaass spraavdam mättʼtõõđi leʹjje
puk säʹmmla, nuuʹbb eeʹǩǩ-klaass mättʼtõõđjin beäʹl leʹjje säʹmmla, da
kuälmad eeʹǩǩ-klaass mättʼtõõđin ¾. Škooultõõzzin lij leämmaž jõnn
miârktõs mättʼtõõđjid. ”Pieʹll lij jeälltam sooǥǥ ǩiõl, tiuddääm da pueʹrääm
jiijjâs, vuäǯǯam jieʹllma aivv ođđ čuõkku da vuäǯǯam tuâj. Määŋg pâʹstte
ååʹn še seʹrdded ǩiõl jiiʹjjes päärnaid.74” Sanila-Aikio maainast, što jõnn
vueʹss mättʼtõõđjin lij vuäǯǯam tuâj sääʹmǩiõl ǩiõlltääid diõtt, mii lij
vueiʹnnemnalla sääʹmǩiõllsa tuâjjpaaiʹǩi lâssnummšen, ǩiõl kollʼjummšen
da kuâsttjummšen da ođđ ǩiõllareenai šõddmõššan. ”Pukines sääʹmǩiõl
renesaans älggmõššan.75”
Aanarsääʹmǩiõl jeälltummuš aaʹlji ǩiõllpieʹzzin eeʹjjest 1997, õõsti
vuâđđškooul eeʹjjest 2000 da rääʹvesoummi škooultõõzz eeʹjjest 2009.
Mââimõsân tän čuõkkust lij vuållum universiteeʹtt räjja. Aanarsääʹmǩiõl
vuâđđmäättai spraavdummuš šõõddi vueiʹtlvaž eeʹjjest 2001 da tõn mâŋŋa
mättvuäittmõõžž lie juätkkjam aaunâsmäättaid da čiŋlmõʹtti määttaid.
Vuõssmõs kutt aanarsääʹm väʹlddaaunâsmättʼtõõđi alttee mättʼtõõttmõõžž
Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttâst eeʹjjest 2011. Seeʹst vitt leʹjje
CASLE-škooultõõzzâst spraavdõõttâm mättʼtõõđi. Ekka 2014 mõõneeʹst
aanarsääʹm väʹlddaunnsen mättʼtõõttâm filosofiamaiʹstter lie valmštõõvvâm
kueiʹtes. Aanarsääʹmǩiõl universiteeʹttmäättaid vaaikti jeäʹrben Marja-Liisa
Olthuis, kååʹtt näʹǧǧtõõli aanarsääʹmǩiõl eeʹjj 2007 da valmšti vuõssmõs
aanarsääʹm kurssplaan da tuʹtǩǩõsõõlǥtõõzz.
Nuõrttsääʹmǩiõll pueʹđi universiteeʹtt mättaunnsen eeʹjj 2015 aalǥâst.
Nuõrttsääʹm määttaid priʹmmeš õhttsa 12 mättʼtõõđi, koin puk lie spraavdam
juʹn-a sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz 40 mättjemneäʹttel määttaid leʹbe
nuõrttsääʹmǩiõl lookkjiškooul jieʹnnǩiõl mättmeäʹr. Universiteeʹtt- mättʼtõõzz
älggmõʹšše vaaikti jeäʹrben sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst jåttjam
nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur intensiivškooultõs. Aalǥâst nuõrttsääʹm
mättjummšin lij mååžna spraavdõõttâd vuâđđmäättai veeʹrd (25 mn) da
mättʼtõõzz riâššât jäänmõsân interneeʹttest.

73 Sanila-Aikio, neʹttpååʹštsaǥstõõllmõš 12.12.2014.
74 Seämma.
75 Seämma.
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Interneʹttmättʼtõs da Aanar ceerkavsiidâst riâššum âʹlddmättʼtõs lie
mättʼtõõzz riâššâmnääʹllen aanarsääʹm universiteeʹtt- mättʼtõõzzâst še.
Interneʹttmättʼtõs da universiteʹttškooultõõzz pohttmõš sääʹmvoudda
ainsmâtt tuâjj-jieʹllmest jååʹtti oummi mättʼtõõttmõõžž. ”Because of the
language loss, it is to be expected that students will be of working age, as
they will not come straight from secondary school76”, maainast Olthuis.
Universiteʹttmäättai ainsmâttmõš lij vääžnai läuʹǩǩ ǩiõli pueʹttiäigga, ko
akateemlaž škooultõõzz vuäǯǯam ǩiõllsiltteei oummuin lij vääʹn määŋgain
jieʹllemvuuʹdin. Õhtt vääžnmõs lij mättʼtõs. Nuõrttsääʹmǩiõl jeälltummuž
vueiʹvvooumaž Tiina Sanila-Aikio maainast, što nuõrttsääʹmǩiõll lij
tuʹtǩǩuum jiânnai, leša tuʹtǩǩummuš lij čõõđtum jäänmõssân jõnn maaiʹlm
leʹbe tiõtti ǩiõlin, koon säʹmmla jie fiʹtte. ”Tän teâđ mååust maacctummuš
lij vääžnai, što ǩiõlltuâjast vueiʹtet väʹldded nuuʹbb lääuʹǩ. Tän teâđ mååust
vuäǯǯmõš seeičâstt tâʹlles jm. mättʼtõʹsse da mättmateriaaltuõjju.77”
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Looǥǥ jeänab Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz jäʹrjstem sääʹmǩiõli intensiivškooultõõzz da sääʹmǩiõli määttai pirr Oulu universiteeʹtt Giellagasinstituuttâst:

• < http://www.sogsakk.fi > koulutustarjonta
• < http://www.oulu.fi/giellagas/ >.

3.10. Sääʹm ǩiõllkõõskõõzz ǩiõlltuâj tuõʹllʼjeeʹjen da
jooudteeʹjen
Jåårǥlâttam Tiina Sanila-Aikio

T

aarrâst da Ruõccâst tuåimmje õhttsiʹžže 14 ǩiõllkõõskõssâd, kook
čiŋlmâʹvve sääʹm ǩiõlltuõjju da jeäʹrben sääʹmǩiõli jeälltummša.
Ǩiõllkõõskõõzzi vuâđđummuš âhtt sääʹmǩiõl aalmilaž sââʹj kuõskki
šiõttõõzzi viõʹǩǩe pueʹttma da sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹdi šõddma
1990-lååǥǥast da veiddnummša 2000-lååǥǥast (ǩč. lååǥǥ 4.1.). Sääʹmǩiõl
vaaldâšmvuuʹdid (saamen kielen hallintoalue) kuʹlle vuõss-sââʹjest kuhttuin
jânnmin aalǥâst tâʹvvsääʹmǩiõl äʹrbbvuõđla vuuʹd. Vaaldâšmvuuʹdid
lie mâŋŋa dõõʹst veeidääm da tõk vuälla nuʹtt Ruõccâst ko še Taarrâst
ânnʼjõžääiʹj saujj- da juuʹlevsääʹmǩiõli äʹrbbvuõđlaž vuuʹdid.
76 Olthuis et al. 2013 (laiʹnnjummuš Olthuis, 136).
77 Sanila-Aikio, neʹttpååʹštsaǥstõõllmõš 8.9.2014.
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Taarrâst tuåimmjeei sääʹm ǩiõllkõõskõõzz78
Sääʹm ǩiõllkõõskõõzz lie vuâđđuum Taarrâst puki kooum sääʹmǩiõl
vuuʹdid. Tâʹvvsääʹmǩiõl ravvsumus vuuʹdin Kautokeinost (Guovdageaidnu/
Kautokeino) da Karasjooǥǥâst (Karasjoki/ Kárášjohka/ Karasjok) jie kuuitâǥ
leäkku ǩiõllkõõskõõzz. Kautokeinost da Karasjooǥǥâst tuåimmje määŋg
miârkteei sääʹmstroiʹttel da -õõutstõõzz, koi tuâjj lij šõddääm jm. jõnn
meäʹr sääʹmǩiõllsaž tuâjjpaaiʹǩid jeeʹres tuåimmvuuʹdid.
Sääʹmǩiõllšiõttõõzz, koid kååččat täujja ”sääʹmǩiõll-lääʹǩǩen” (ǩč. lååǥǥ
4.1.), pueʹtte viõʹǩǩe eeʹjj 1992. ”Sääʹmǩiõll-lääʹjjest” meäʹrtõʹlle sääʹmǩiõl
ââʹnnma õhtti vuõiggâdvuõđid da veʹrǧǧniiʹǩǩid kuõskki õõlǥtemvuõđid.
Kõskksaž vueʹssen ǩiõllšiõttõõzzin leäi sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd
aalǥtummuš. Lääʹjj mieʹldd sääʹm- da taarrǩiõl lie õõutverddsaž sââʹjest
vaaldâšmvoudda õhttâm kooʹddin da kååʹdd lie veerǥlânji kueiʹtǩiõllsa.
Veʹrǧǧniiʹǩǩin õõlǥi ââʹnned lääʹjj viõʹǩǩe pueʹttmest huõl tõʹst, što tõin leäi
taarbšum silttõs ”sääʹmǩiõll-lääʹjj” jääʹǩǩtummuž tieuʹddem vääras.
Ko lääʹǩǩ pueʹđi viõʹǩǩe eeʹjj 1992 aalǥâst, vitt kååʹdd leʹjje õhttâm
vaaldâšmvoudda Finnmark lääʹnest da õhtt kåʹdd Trooms lääʹnest.
Kueʹhtten vaaldâšmvoudda õhttâm kååʹddest, Finnmaark Porsankikååʹddest da Trooms Kaivuõnn-kååʹddest, leʹjje miâlggâd vooʹps jõskkâm
sääʹmǩiõl ââʹnnem taarrlâsttmõõžž79 diõtt. Sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda
õhttmõš šõõddti vuõššân tõin vuâsttlâsttmõõžž da risttreeidaid. Almmjallaš
toobdâlm sääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre leäi kuuitâǥ mottjam da jeäʹrben
kååʹdd vaʹldde aktiivlaž rool sääʹmǩiõl mååust maacctummšest vuuʹd
ǩiõllân. Tuâjj leäi väʹǯǯel, ko jõnn vueʹss peäggtum kooʹddi säʹmmlain leäi
mõõntam alggveärlažǩiõlâs da sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân mainsteei leʹjje juʹn
vuäʹmm oummu.
Porsanki-kådda paʹlǩǩuum sääʹmǩiõl konsuleʹntt puuʹti jurddi sääʹm
ǩiõllkõõskõõzz vuâđđummšest aalǥtummšest Wales-jânnmest, koozz
Sääʹm õllškooulâst (Saamelainen korkeakoulu / Sámi allaskuvla) leʹjje
õhttvuõđâst juʹn tâʹlles, ko õllškooul tuåimmješkuõʹđi 1990-lååǥǥ
aalǥâst80. Wales-jânnmest cymri-ǩiõl ǩiõllkõõskõõzz leʹjje kõskksaž
roolâst narood alggveärlaž ǩiõl jeälltummšest da maacctummšest piârrji,
päärnai peiʹvvhååid, škooultõõzz da pääiklaž õõutstõõzz ǩiõllân. Juurd
ǩiõllkõõskõõzz vuâđđummšest kådda vuäǯǯai miõttlõs vuâsttavälddmõõžž
da sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl suåvtõs miõđi haʹŋǩǩõʹsse vuõssmõs teäggtõõzz.
Kåʹdd da Porsanki-vuuʹd sääʹmõhttõs plaaneeškuõʹtte kõõskõõzz
õõutveäkka. Vuâđđ sääʹm ǩiõlltuõjju leäi juʹn kuuʹǩǩ tuejjuum ouddâl
78 Nygaard et al. 2012; Rasmussen 2013.
79 Ǩč. tarrlâʹsttempolitiikkâst jm. Lehtola 2015 [1997], 70-74 da Minde 2005.
80 Ǩč. Todal & Pope 1996.
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sääʹmǩiõllšiõttõõzzi viõʹǩǩe pueʹttem. Pääiklaž sääʹmõhttõõzzi čõõđtem
sääʹmǩiõl kuursin da oouʹdeemhaʹŋǩǩõõzzin leäi še määŋg pueʹtti
ǩiõllkõõskõõzz vuâđđ.
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Vuõssmõs sääʹm ǩiõllkõõskõõzzid vuâđđee eeʹjj 1994 Porsanki-(Porsanki/
Poršaŋku / Porsanger) da Kaivuõnn-vuuʹdid (Kaivuono/ Gáivuotna/
Kåfjord). De vuâđđee ǩiõllkõõskõõzzid Evenes- (Evenášši/ Evenes) da
Tiitisvuõnn-vuuʹdid (Tiitisvuono/ Divttasvuotna/ Tysfjord) eeʹjj 1999.
2000-lååǥǥast Taʹrre lie vuâđđääm veâl sääʹm ǩiõllkõõskõõzzid õhttsiʹžže
ååuʹc kådda: Uunjaarǥ (Uuniemi/ Unjárga/ Nesseby) da Tiânnu (Teno/
Deatnu/ Tana) kooʹddid 2002, Trooms kådda (Tromssa/ Romsa/ Tromsø)
2004, Røros kådda (Røros/ Plassje/ Røros) 2005, Alattio kådda (Alattio/
Áltá/ Alta) 2006, Levangen kådda (Levangen/ Loabát) 2009, Snåsa kådda
(Snåsa/ Snåase/ Snåsa) 2011 da Røyrvik kådda (Røyrvik/ Raavrevijke/
Røyrvik) eeʹjj 2013. Ođđsumus ǩiõllkõõskõs lij vuâđđuum Jõnnvuõʹnne
(Isovuono/ Omasvuotna/ Storfjord) eeʹjj 2013 da tõt lij oʹdinakai
määŋgǩiõllsaž kõõskõs. Sääʹmǩiõl lââʹssen Jõnnvuõn ǩiõllkõõskõs oouʹdad
še lääʹddǩiõl/ kveeʹnǩiõl sââʹj da âânnmõõžž vuuʹdstes. Õhttsiʹžže käʹhcc
sääʹm ǩiõllkõõskõssâd lie sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda kuulli kååʹddest.
Porsanki- da Kaivuõnnvuuʹdi sääʹm ǩiõllkõõskõõzzid vuâđđee vueʹssen
kååʹdd organisaatiost da seämma maall čuõvvu tõi mâŋŋa še Uunjargg,
Levangen da Tromss, koin mââimõs lij sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd
åålǥpeäʹlnn. Saujjsääʹm ǩiõllkõõskõs Aajege Røros-siidâst lij še sääʹmǩiõl
vaaldâšmvuuʹd åålǥpeäʹlnn da tõn tuåimmjem tueʹǩǩen lie pääiklaž
kååʹdd lââʹssen Saujj-Trøndelag da Hedmaark lääʹnnhalltõõzz. Jeeʹres
ǩiõllkõõskõõzzi vuäʹmstemvuâđđ vaajtââll da tõin lie määŋg vuäʹmsteei.
Oʹdinakai fonddvuâđald tuåimmjeei lij juuʹlevsääʹm kõõskõs Árran (Árran
julevsáme guovdásj), koʹst sääʹm ǩiõllkõõskõs tuåimmai vueʹssen veiddsab
juuʹlevsääʹmǩiõl da kulttuur kõõskõõzz.
Sääʹm ǩiõllkõõskõõzz tuåimmje vuuʹdin, kook rätkkje kueiʹmstes
ouddmiârkkân vuuʹdest mainstum ǩiõli peäʹlest (tâʹvv-, saujj da
juuʹlevsääʹmǩiõl, kveeʹn-/lääʹddǩiõll) da še määŋgnalla jeeʹres aaʹššin.
Tarrlâʹsttempolitiikk čuâvvmõš tåbddai kuuitâǥ juõʹǩǩ åʹrnn. Tarrlâsttmõš
vaaikti kõrrsubun sääʹmǩiõl sâjja miârrsäʹmmlai da saujjsääʹmǩiõl vuuʹdin.
Pueʹrmõsân tarrlâsttmõõžž jiišmâst seʹlvvni Siiʹsǩ-Finnmaarkâst mainstum
tâʹvvsääʹmǩiõll.
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Tuʹtǩǩummšest81 (2012), kååʹtt ärvvtõõli sääʹm ǩiõllkõõskõõzzi tuåimmjummuž, tuõđât što ǩiõllkõõskõõzzi sââʹjj da tuåimmjemvueiʹttemvuõđ
vaajtâʹlle tõn mieʹldd, måkam pirrõõzzâst tõk tuåimmje. Koin-ne
päiʹǩǩ-kooʹddin ǩiõllkõõskõs lij mâʹte õhttnaž sääʹmsuâllõk taarr da
taarrǩiõllsaž pirrõõzz seʹst, koʹst lie occanj leʹbe jie leäkku jeeʹres
sääʹmõõutstõõzz ni vooʹps. Täin paaiʹǩin sääʹm ǩiõllkõõskõs tuåimmai
täujja säʹmmlai noorõõttâmsââʹjjen da jiijjâsǩiõllsaž åårramlõnnjân, koʹst
reäʹšše kõõski mieʹldd jiijjâz sääʹmǩiõllsaž kaaunõõttmõõžžid päärnaid,
nuõrid, päʹrnnpiârrjid da jeeʹres vuõrâsoummui jooukid. Koin-ne päiʹǩǩkooʹddin ǩiõllkõõskõs rääjj tääʹrǩes vueʹzz šuurab sääʹmpirrõõzzâst leʹbe
-instituutiost, koʹst tõt pâstt ââʹnned äuʹǩǩen mäŋggsi sääʹmǩiõl tääid
da kulttuursilttummuž da vuäǯǯ tuåimmjed sääʹmǩiõllsaž pirrõõzzâst.
Mâin-ne päiʹǩǩ-kooʹddin sääʹm ǩiõllkõõskõõzz tuåimmje veiddsânji ceâl
pääiklažõõutstõõzz aktivõʹstti da noorri päiʹǩǩen riâžžeeʹl ǩiõllkuursi
lââʹssen jm. jeeʹresnallšem äʹrbbvuõttšõddmõõžžid da tuejjeeʹl õhttsažtuâj
pääiklaž škooulin da peiʹvvhåiddpaaiʹǩin.
Sääʹm ǩiõllkõõskõõzz reâugga jeeʹresnallšem vuâlggsõõʹjsteez huõlǩani
seämma täävtõõzzi ouʹdde. Tõk pâʹrǧǧe lââʹzzted sääʹmǩiõl âânnmõõžž
da silttummuž, sääʹmǩiõl da kulttuur kuâsttjemvuõđ di ǩiõʹlle da
kulttuuʹre õhtti teâđ da fiʹttjõõzz vuuʹdsteez. Tõk kääzzkâʹstte kooʹddid,
koi täävtõssân lij ouddned lääʹjj ooudldem kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte da
kueiʹtkulttuursažvuõʹtte tuåimmjummšines da kääzzkõõzzineez, jm.
riâžžeeʹl ǩiõll- da kulttuurškooultõõzz kååʹdd tuâjjlaid da taʹrjjeeʹl tõid
määŋgnallšem ǩiõʹlle da kulttuuʹre õhtti äʹšštobddmõõžž. Kooʹddi, kook lie
sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹdest, tuâjjlain lij läkka vuâđđõõvvi vuõiggâdvuõtt
sääʹmǩiõl mättʼtõõttma päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõđâst. Tät vueiʹttemvuõtt
lij äuʹǩǩuum jäänmõsân tõin ǩiõllkõõskõõzzin, kook tuåimmje kååʹdd
vaaldšummuž vueʹssen.
Määŋg ǩiõllkõõskõõzz tuejjee õhttsažtuâj jeäʹrben vuuʹdez sääʹmǩiõllsaž
peiʹvvhåiddpaaiʹǩivuiʹm da sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz uʹvddi
škooulivuiʹm. Tän rapoort lååǥǥast 3.12. čuäʹjtõõlât Teännʼjest tuåimmjeei
sääʹm ǩiõllkõõskõõzz, Deanu giellagáddi, vaaldšem väʹlddkooʹddi raajid
rââstldam Uccjooǥǥ (Utsjoki/ Ohcejohka) da Sirma (Sirma/ Sirbmá) kooʹddi
škooul- da peiʹvvhåiddpäiʹǩǩõhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõõzz (OVTTAS! -prošeakta), koon täävtõssân leäi jm. päärnai da nuõri sääʹmǩiõl âânnmõõžž
nâânummuš. Mâin-ne vuuʹdin sääʹm ǩiõllkõõskõõzz tuâjjla tuåimmje
sääʹmǩiõl uʹčteeʹlen, jõs vuuʹdest jie leäkku jeeʹres sääʹmǩiõltäiddsa
uʹčteeʹl. Måtam ǩiõllkõõskõõzz lie valmštam mättʼtõstaʹrjjummuž, koon
škooul da peiʹvvhåiddpääiʹǩ vuäiʹtte siiskted jiijjâz tuâjjplaaneez. Näkam
81 Nygaard et al. 2012
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lie jm. ǩiõll-laauǥ, musikk-, laaul- da maainâspoodd, porrmõšäʹrbbvuõđ
da sääʹmǩiõtt-tuâjai raajjmõš. Ǩiõllkõõskõõzz reäʹšše päärnaid da
nuõrid še määŋgnallšem sääʹmǩiõl âânnmõõžž tuärjjeei âsttääiʹj
tuåimmjummuž, mâʹte leeiʹrid da šõddmõõžžid. Miârkteei vueʹssen mââine ǩiõllkõõskõõzzi tuåimmjummšest lij sääʹmǩiõl ougglestmättʼtõõzz
uʹvddem vuâđđškooul da lookkjiškooul mättʼtõõttjid jeeʹresårra jânnma.
Ougglestmättʼtõõttâmvueiʹttemvuõđid lie riâššâm še vuõrâsoummid.
Määŋg ǩiõllkõõskõõzz õlmstâʹtte sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal da jeeʹres
sääʹmǩiõl âânnmõõžž oouʹdeei materiaal, kååʹtt lij ǩeeʹrj lââʹssen
vuäǯǯamnalla še ǩiõllkõõskõõzzi interneʹttseeidain.
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Ǩiõllkõõskõõzz tuejjee še kuâsttjeeʹjen vuuʹdez säʹmmlai historia da
kulttuur, koi eksisteeʹns vuuʹdest tarrlâsttmõõžž ääiʹj da koon diõtt
lie haaʹlääm määŋg sõõʹjin juʹn-a ǩeʹldded leʹbe väjldâʹtted. Määŋgid
ǩiõllkõõskõõzzid jiijjâslaaǥǥan tuåimmjemnääʹll lij vuuʹd sääʹmǩiõl da
kulttuurteâđ dokumentâsttmõš. Tõt vuäitt miârkkšõõvvâd jm. vuuʹd jiijjâs
sääʹmǩiõl suõm, sääʹmǩiõllsaž päiʹǩǩnõõmi da määŋgai jeeʹres pääiklaž
jieʹllemvueʹǩǩ- da kulttuuraaʹšši, mâʹte äʹrbbvuõđlaž šeeʹllem-, ǩiõtt-tuâjjleʹbe piiutâsäʹrbbvuõđ, dokumentâsttmõõžž da jeälltummuž. Määŋgin
ǩiõllkõõskõõzzin lie õhttvuõđ universiteeʹttid da tuʹtǩǩummša, koon tõin
tuejjeet.
Ǩiõllkõõskõõzzi tuåimmjem vuâđđan lie ǩiõllkuurs. Vueʹss ǩiõllkuursin,
koid riâžžât vuõrrsid, lie jurddum sääʹmǩiõl mainsteei oummid, koin lie
vääʹnnvuõđ jiijjâz ǩiõl lookkâm- da ǩeeʹrjtemtääidain. Vuõrrsid, kook jie
silttâd ǩiõl, riâžžât jiânnai alggkuursid. Määŋg ǩiõllkõõskõõzz lie riâššâm
vuâđđteâđaivuiʹm aʹlǧǧi kuursid (Davvin 1-4), koid ko lij čõõđtam, lij
leämmaž vueiʹttemvuõtt iʹlmmtõõttâd lookkjiškooul C-ǩiõl tuʹtǩǩõʹsse.
Måtam ǩiõllkõõskõõzz reäʹšše ǩiõllkuursid, koin ǩiõl mättjem leʹbe jõskk
ǩiõlltääid aktivâsttmõš âhtt tuâjaid, ouddmiârkkân sääʹmǩiõtt-tuâjai
raajjma. Tän rapoort lååǥǥast 3.1. čuäʹjtõõlât Uunjaarǥâst, Isak Saba
-kõõskõõzzâst aalǥtum jiijjâsnallšem sääʹmǩiõl kuurs nåkam oummid, koid
jie ni mõõk ääiʹjab ǩiõllkuurs leäkku heiʹvvjam leʹbe koi puåđõõzz jie leäkku
leämmaž tuäivai meâlddsa.
Määŋg sääʹm ǩiõllkõõskõõzz vuässõʹtte eeʹjjest 2010 ääʹljeeʹl
sääʹmteeʹǧǧ da Sääʹm õllškooul õõutveäkka aalǥtem viiđekksaž
vuõrrsiškooultemprograʹmme (SAAL-kuurs), koon täävtõssân leäi
mättʼtõõttâmââʹntemvuõđ haʹŋǩǩummuš õllškooulmäättaid. Määtt
leʹjje jurddum oummid, kook jie ääiʹjben silttääm ǩiõl ääiʹjben, da tõi
čõõđtummšest vuäǯǯai 15 mättjemceäkksed da sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd.
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Kuursid čõõđtam oummuid ävvni vueiʹttemvuõtt juäʹtǩǩed sääʹmǩiõl
määttaid Sääʹm õllškooulâst leʹbe Trooms universiteeʹttest. Ǩiõllkõõskõõzzi
riâššâm sääʹmǩiõli kuurs lie ǩeässam puârast čõõđ iiʹjji. SAAL-kuurs lie
kuuitâǥ ǩeässam pukin pueʹrmõsân veʹrddeeʹl jeeʹres riõššum ǩiõllkuursid
tõn diõtt, ko tõin vuäǯǯai veerǥlaž ââʹntemvuõđ ǩiõl õllškooulmäättaid.
”Giellakurssiide servet ollugat, ja dat čájeha ahte olbmuin lea stuora
beroštupmi oahppat giela ja šaddat čeahpes giellageavaheaddjin. Maŋemuš
áiggiid kursset, mat addet gelbbolašvuođa, leat ge lokten sámegiela árvvu,
ja eatnagat hálidit oažžut giellagelbbolašvuođa, ja maiddái joatkit lohkat
sámegiela allaskuvllas.82”
Puk sääʹm ǩiõllkõõskõõzz vuäǯǯa tuåimmjummšeez vuâđđteäggtõõzz
sääʹmteeʹǧǧest. Sääʹmteeʹǧǧ miõttâm tuärjjõs lij seämma šoora pukid
ǩiõllkõõskõõzzid (602.000 Tkr / ǩiõllkõõskõs, õhttsiʹžže 10.826 miljon
Tkr eeʹjj 2013) da tõt vueiʹtlvâstt õõut põõšši tuâjjla päʹlǩǩummuž juõʹǩǩ
ǩiõllkõõskõʹsse. Lââʹssen miâlggâd puk ǩiõllkõõskõõzz, kook lie sääʹmǩiõl
vaaldâšmvuuʹdest, vuäǯǯa vueʹzz põõšši teäggtõõzzsteez vuuʹdez kååʹddest. Sääʹmteʹǧǧ juâkk piirieeʹjji sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda kuulli kooʹddid
da lääʹnnhalltõõzzid sääʹmǩiõllšiõttõõzzid vuâđđõõvvi kueiʹtǩiõllsaž-vuõđ
tuärjjummša jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ (kaksikielisyystuki/ guovttegielatvuođa doarjja). Kooʹddin väʹlddvueʹss da puk nellj vaaldâšmvoudda kuulli
lääʹn (ǩč. lååǥǥ 4.1.) âʹnne vueʹzz kueiʹtǩiõllsažvuõđ tuärjjummša vuäǯǯam
riikkveäʹǩǩvuõđâst ǩiõllkõõskõõzzi tuåimmjummuž tuärjjummša. Lââʹssen
ǩiõllkõõskõõzz vuäǯǯa sääʹmteeʹǧǧest haʹŋǩǩõõzzeez veäʹǩǩvuõđid, koid
ooʒʒât jeeʹrab.
Sääʹm ǩiõllkõõskõõzzin lij jõnn miârktõs sääʹmǩiõli jeällʼjummša
pääiklanji. Måtam ǩiõllkõõskõõzzin, mâʹte saujjsääʹm vuuʹdest Rørossiidâst tuåimmjeei Aajege, lij välddam tuâjjnes sääʹmǩiõl oouʹdeem
veiddsõs vuuʹdest, kååʹtt vuäll kueiʹt länna. Määŋg jeeʹres ǩiõllkõõskõõzz
še lie riâššâm ǩiõllkuursid dommkååʹddez åålǥpeäʹlnn tõn diõtt, ko
kõõjjõs lij leämmaž nuʹtt kõõrâs, jie-ǥa vuuʹdest leäkku leämmaž jeeʹres
vaʹstteei tuåimmjeei. Aainâs kueʹhtt ǩiõllkõõskõõzz, saujjsääʹm Aajege
da juuʹlevsääʹm Árran, tuejjee õhttsažtuâj Trooms universiteeʹtt sääʹm
ǩiõllteknologia kõõskõõzzin (Sámi giellateknologiija guovddáš).
Sääʹm ǩiõllkõõskõõzzi tuåimmjummuž ärvvtõõlli tuʹtǩǩummšest puuʹtet
ouʹdde Porsanki-kååʹdd ǩiõllkõõskõõzz tuåimmjummuž šâddsallašvuõđ
naaʹlin, kååʹtt heiʹvvai, ko mainstet še jeeʹres ǩiõllkõõskõõzzi pirr:
”Informánttat oaivvildit ahte gielddas lea ollu rievdan dan rájes
82 Nygaard et al. 2012, 65.
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giellaguovddáš ásahuvvui. Ovdal lei skuvla áidna báiki gos sámegiella
gullostalai, dál gullo dat giella ollu eará báikkiin; gávppis, kafeain ja
ráđđeviesus. Giellakurssiid bokte leat máŋggas ožžon oahpu sámegielas
dahje leat beassan ealáskahttit giela maid leat massán. Guovddáža
doaimmaid váikkuhussan namuhit maid ahte olbmuide lea šaddan nannosit
sámi gullevašvuohta.83”
Sääʹmǩiõl peäʹlnn šõddâm fiʹttjõsmuttâz puuʹtet ouʹdde tuʹtǩǩummšest jm.
laiʹnnʼjeeʹl Kaivuõn kååʹdd vaaldâšm da kåʹddpolitikkniiʹǩǩi informaantid:
“- dan [giellaguovddáža] haga ii livčče servodat vel joavdan dan dássái
mas dál leat, ahte bures dohkkehit sámivuođa. Álggos eai orron olbmot
hálideamen searvat giellahálddašanguvlui, muhto dál leat eanas
suohkanássit dohkkehan dan ahte suohkan lea guovttegielalaš, ja mánát ja
nuorat atnet hui árvvus iežaset sámi duogáža.84”
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Uunjaarǥ kååʹdd informaant ceäʹlǩǩe, što ǩiõllkõõskõõzz vuâđđummuš da
kueiʹtǩiõllsažvuõđ tuärjjummša vuåǯǯum riikkveäʹǩǩvuõđ lie pueʹrmõs, mii
sääʹmõõutstõʹsse lij šõddâm mââimõs 30 eeʹjj äiʹǧǧen. “Unjárgga gielddas
lea ollu dáhpáhuvvan, olbmot leat oažžugoahtán giela fas ruovttoluotta ja
mii oaidnit ahte sámegiella lea ožžon ođđa ja buori árvvu.85”
Troomsâst tuåimmjeei sääʹm ǩiõllkõõskõõzz (Gáisi giellaguovddáš Moskavuonas) miârktõs sääʹmǩiõl da miârrsääʹmkulttuur jeälltemtuâjast lij
tuʹtǩǩeem mieʹldd leämmaž jõnn ceâl Moskavuõn vuuʹdest: “Doaibma
váikkuha dasa ahte sámegiella gullo ja oidno, ja deattuhuvvo earenoamážit
dat ahte mánát leat ožžon giela ruovttoluotta (1/3 oassi ohppiin leat válljen
sámegiela skuvllas).86”
Ruõcc sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõllkõõskõs/ Sámi giellaguovddáš
Gielejarnge87
Sääʹmteʹǧǧ vuäǯǯai vueiʹttemvuõđ sääʹm ǩiõllkõõskõõzz vuâđđummša
Ruõcc ođđ uuʹccbõspolitiikk mieʹldd88. Eeʹjj 2009 šiõttee ođđ meerlaž
uuʹccbõõzzid da tõi ǩiõlid kuõskki lääʹjj, koon valmštõõllmest vaʹlddeš
jeäʹrben lokku saujjsääʹmǩiõl vaarvuâlaž sââʹj89 . Sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd
83
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Nygaard et al. 2012, 23.
Nygaard et al. 2012, 28.
Nygaard et al. 2012, 44.
Nygaard et al. 2012, 53.
Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2011, 2012, 2013a-c ja 2014.
Sveriges Regering, Prop. 2008/09:158.
Mm. SOU 2006:19.
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veeideeš ođđ lääʹjjest nuʹtt, što tõt vuälai še saujjsääʹm äʹrbbvuõđlaž
vuuʹdid. Sääʹmteʹǧǧ vuâđđii sääʹm ǩiõllkõõskõõzz ǩiõll-, kulttuur- da
saakkeemaaʹššid håiddai juâkkses õhttvuõʹtte eeʹjj 2010. Tõn kueʹhtt
tuåimmpääiʹǩ sâjjdõʹtte saujjsääʹm vuuʹdid Östersuʹndde (Staare) da
Tärnabyyʹje (Deardná). Kõõskõõzz tuâjjan šõõddi kuuitâǥ reâuggad puki
Ruõccâst mainstum sääʹmǩiõli äuʹǩǩen. Ǩiõllkõõskõõzz vuâđđummuš puuʹti
ǩiõlltuõjju juätkkjemvuõđ da kuuʹǩǩab äiʹǧǧkõõsk plaanid, ko ääiʹjben
ǩiõlltuâj leʹjje vuõss-sââʹjest tuejjääm projeʹktten.
Gielejarnge sääʹm ǩiõllkõõskõõzz väʹlddtuâjjan šõõddi oouʹdeed sääʹmǩiõli
âânnmõõžž, da ouddâl puki ǩiõli jeälltummuž. Tõn tuâjjan lij taʹrjjeed
sääʹmǩiõlid da ǩiõli jeälltummša õhtti äʹšštobddmõõžž, oouʹdeed ǩiõl
jeälltummuž mõõntõõllmid da liâvted teâđ sääʹmǩiõlin da tõʹst, mäʹhtt
ǩiõl vuäitt maaccted ââʹnnma vueʹjjest, kuäʹss juʹn määŋg puõlvvõõǥǥ
lie jõskkâm mainsteʹmmen tõid. Tõt âlgg tuejjeed õhttsažtuâj jeeʹres
sääʹmõõutstõõzzi- da organisaatioivuiʹm, täävtõssân õhtteed da viõuseed
tuâj, koon tuejjeet sääʹmǩiõli jeälltummuž diõtt. Lââʹssen ǩiõllkõõskõõzz
tuâjaid kooll valmšted juõʹǩǩ eeʹjj rapoort sääʹmǩiõli vueʹjjest Ruõccâst.
Ǩiõllkõõskõʹsse uvddum tuâjj lij väʹǯǯel da vuäitči juʹrdded, što kõõskõõzzâst
leʹčči pešttam kuuʹǩǩ heiʹvvjeei tuâjjmõõntõõllmi oouʹdummša da vueʹjj
kaartʼtõʹsse. Nääiʹt ij kuuitâǥ šõddâm. Ǩiõllkõõskõõzz neellj vuõssmõs
eeʹjj tuåimmjemeeʹjj puåđõõzz čuäʹjte tõn tuâjjlai nâânn äʹšštobddâm da
čõnnõõttâm tuâjeez. Ǩiõllkõõskõõzzâst lie tuâjast õhttsiʹžže nellj oummu,
koin lij saujj-, juuʹlev- da tâʹvvsääʹmǩiõli täidd. Ǩiõllkõõskõs ǩiõttʼtââll
juõʹǩǩekksaž rapoortines (Lägesrapport – de samiska språken i Sverige) tâʹvv-,
juuʹlev- da saujjsääʹmǩiõli lââʹssen še juʹn läppjemvaarâst leʹddi uumaja- da
piiddâmsääʹmǩiõli vueʹjjid. Lââʹssen rapoort âʹnne seʹst teeʹmmseeidaid, koin
ǩiõttʼtõõlât sääʹmǩiõli vueʹjj da âânnmõõžž määŋgin jieʹllem vuuʹdin mâʹte
mediast, ouddpeâmmast, škooultõõzzâst, puärrsihuõlâst, musiikk, jieʹllikaart
da ǩeerjlažvuõđ õlmstâʹttemtuåimast di ođđ domeeʹnin mâʹte sosiaalʼlaž
mediast da ǩiõllteknologia ođđ suåvldõõzzin. Rapoortin ǩiõttʼtõõlât
še sääʹmǩiõllsaž päiʹǩǩnõõmi mieʹrǩǩummuž õõlmâs vuäʹpstem- da
čuâǥǥaskõõlbid. Ǩiõllkõõskõõzz raajjâm rapoort lie äukkas teâttkääiv pukid,
kook haaʹlee tieʹtted sääʹmǩiõl sââʹj da vueʹjj pirr Ruõccâst.
Ǩiõllkõõskõs tuõđi vuõssmõs vueʹǩǩrapoortstes, što sääʹmǩiõl lie samai
akutt vueʹjjest. ”Vi står inför en språkdöd på många platser i Sápmi. På en
del platser finns det endast några få modersmålstalare och dessa är över 60
år exempelvis i det sydsamiska området där kan språkanvändningen variera
mycket bland de samiska befolkningen både inom ett område och inom ett
län.90” Ǩiõllkõõskõs lij juâkkam sääʹmǩiõli õõʹnnʼjid pueʹtti neellj jouʹǩǩe, koi
90 Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2010, 8.
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vääras kõõskõs lij oouʹdääm viõkkšõs ǩiõl jeälltummuž mõõntõõllmid:

1. sij, kook silttee sääʹmǩiõl occanj leʹbe koin ij leäkku sääʹmǩiõl
täidd ni vooʹps, leša lij haall mättjed ǩiõl,

2. sij, kook lie mättjam ǩiõl da lie nuʹtt ǩiõl passiivla ko še aktiivla
mainsteei,

3. sij, kook mainste ǩiõl, leša jie silttâd ǩeeʹrjted ni lookkâd tõn da
4. sij, koin lij nuʹtt njäälmlaž ko še ǩeerjlaž ǩiõlltäidd.
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Ǩiõllkõõskõs aalǥti tâʹlles tuåimmjummuž aalǥâst kueʹhtt saujjsääʹmǩiõl
jeälltemhaʹŋǩǩõõzz, koid peäggtet tän rapoort lååǥǥain 3.1. da 3.8.
Lååǥǥast 3.1. peäggtum ”Språkspärr”-haʹŋǩǩõs vuâđđõõvi vuâmmšõʹsse,
koon mieʹldd määŋg säʹmmla jieʹlle määŋgin sääʹmǩiõl kuursin, leša
jie kuuitâǥ mainsteškuättam ǩiõl. Seämma poodd määŋg, kook jie
leämmaž säʹmmla, mainsteškuõʹtte ǩiõl õõut ǩiõllkuurs mâŋŋa. ”Här såg
man orsaken måste vara djupare än rent lingvistiskt och det måste ligga
djupare psykologiska orsaker bakom. Man fann att för många passiva
modersmålstalare fanns en så kallad språkspärr91.” Jäʹrjstum ”språkspärr”kuurs õhttân teeʹmmen da õhttân ǩiõl mainstem cõggjen kaggõõđi škooul.
”Det saknas en utbildning i språket och en synliggöring av det samiska
språket och den samiska kulturen i skolan92.”
Kuhttu ooudpeäʹlnn peäggtum saujjsääʹmǩiõl jeälltemhaʹŋǩǩõõzz da
tõin vuåǯǯum maacctõs mušttle positiivlaž toobdâlm pirr, kååʹtt šõõddi
mâŋŋa tõn, ko saujjsääʹm vuuʹd šõʹdde sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd vueʹssen.
Vueiʹttemvuõđid saujjsääʹmǩiõl mättjummša da jeälltummša vaʹldde
älšmeeʹl vuâstta. Uppsala universiteeʹtt Hugo Valentin -kõõskõs lij õhtt
ǩiõllkõõskõõzz õhttsažtuâjjkuõiʹmin. Huss Leena jååʹđtem Uppsala
universiteeʹtt tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõs ´Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i
Sverige´ čuâvai saujjsääʹmǩiõl vueʹjj ouddnummuž 2000-lååǥǥast čõõđtum
uuʹccbõspoliittlaž oođõõzzi viõʹǩǩe pueʹttem mâŋŋa. Tuʹtǩǩeempuåđõõzz
nâânee ǩiõllkõõskõõzz tuåimstes vuäǯǯam maacctõõzz:
”Forskningsprojektet om sydsamiskan i Sverige - - - visar att det går att
få kraftigt försvagade språk att återfå sitt fäste bland användare. - - Projektresultaten tyder även på att det finns ett ökande förståelse för
språkets betydelse i sydsamiska organisationers verksamhet och utbud.
91 Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2011, 10.
92 Sääʹmteʹǧǧ (Ruõccjânnam) 2013c, 18.
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Sydsamiska talas av allt fler unga, till stor del tack vare den nya
minoritetspolitiken som har börjat träda i kraft under 2000-talet.
Det är särskilt lagstiftningen till skydd för nationella minoriteter
och minoritetsspråk från 2009 som har haft en gynnsam effekt på
sydsamiskan. Många sydsamisktalande upplever i dag att det har
blivit lättare att använda sydsamiska, och minoritetspolitiken och de
insatser som har genomförts i dess följd har givit nytt hopp till många
sydsamer.93”
Saujjsääʹm vuuʹdest čõõđtum haʹŋǩǩõõzzi lââʹssen sääʹm ǩiõllkõõskõs
lij riâššâm jm. tâʹvv-, saujj- da juuʹlevsääʹm ǩiõllkonfereeʹnsid, koid
õʹnne kõõččmõõžžâst åårrai ǩiõʹlle. Eeʹjj 2012 rieʹššeš tuâjjseminaar
sääʹmǩiõlid kuõskki statistikkteâđ äiggavuäǯǯam diõtt. Sääʹmškoouli
valdšmin (Sámeskuvlastivra / sameskolstyrelsen) lie riâššâm mättʼtemtuâjjlaid plaanuum škooultemšõddmõõžžid jm. ǩiõll-lauggmättʼtõõzzâst.
Ǩiõllkõõskõõzzâst lij še sääʹmǩiõli jeälltummuž tuärjjeei õlmstâʹttemtuåimmjummuš94.
Tuåimmjummšes vuõssmõs eeʹjj ǩiõllkõõskõs noori sääʹm teâttčuuʹǩǩ
(kunskapslådan Jågloe), koon juõʹǩǩe õhttsiʹžže 425 peiʹvvhåiddpäikka pirr
Ruõccjânnam. Teâttčuuʹǩǩ juõʹǩǩe vuõss-sâjjsânji sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd
seʹst tuåimmjeei peiʹvvhåiddpaaiʹǩid, koi dommkooʹddin lij spesiaalvasttõs
sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž peiʹvvhååid riâššmest. Čuuʹǩǩ juõʹǩǩe taarb
mieʹldd še vaaldâšmvuuʹd åålǥpeälla. Tõt õõʹni seʹst mainnsid, speâllaid,
laaulid tâʹvv-, saujj- da juuʹlevsäämas da še ruõccâs. Tõn täävtõssân lij
älšmâʹtted pedagoogid aktiivlaž sääʹmǩiõlltuõjju peiʹvvhåiddpaaiʹǩineez.
Väʹlddkååddlaž tuâj čõõđteei Ruõcc sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllkõõskõõzz vuõssmõs
tuåimmjemeeʹjj lie čuäʹjtam, što sääʹmǩiõli jeälltummuš lij samai veiddsõs
tuâjjǩeʹdd. Tõn diõtt tõt lij tuäivvam, što jânnma vuâđđeʹčeš še pääiklaž
sääʹmǩiõlltuâj tuejjeei ǩiõllkõõskõõzzid.
Lääʹddjânnmest jie veâl leäkku sääʹm ǩiõllkõõskõõzz, leša Uccjooǥǥ
kååʹdd plaan sääʹm ǩiõllkõõskõõzz, Áilegas giellasiida, vuâđđeem vääras
ouddne. Kåʹdd lij čõõđtam sääʹm ǩiõllkõõskõõzz ouddčiõlǥeem-määʹtt
iiʹjji 2011-2014 ääiʹj EU-teäʹǧǧruõkkõõzz tuärjjõõzzin. Haʹŋǩǩõʹsse õõuteeʹl
lie kaartʼtam sääʹmǩiõl ââʹnnempirrõõzzid, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi
âânnmõõžž di raajjâm sääʹmǩiõl oouʹdeemprograamm da pueʹtti
93 Uppsala universitet 17.2.2014, < http://www.valentin.uu.se/ >.
94 Kč. Juuso 2013 da Fjellgren & Huss 2013.
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sääʹm ǩiõllkõõskõõzz jäärnaǩtuåimmjemplaan95. Tuâjj juätkkai Euroopp
sosiaalfoond tuärjjõõzzin iiʹjji 2015-2017 ääiʹj.96
Eeʹjj 2008 vuâđđuum Nuõrttsääʹmkulttuurfondd plaanad Aanar kååʹdd
Čeʹvetjäurra nuõrttsääʹmkulttuurkõõskõõzz, koon tuåimmjummšest
nuõrttsääʹmǩiõl oouʹdummuš lij kõskksaž sââʹjest. Haʹŋǩǩõõzz plaanummšest lie leämmaž mieʹldd mädd- da meäʹcctäällministeria di mättʼtõsda kulttuurministeria.
Heʹlssnest tuåimmjeei City Sámit -õhttõs plaanad vueiʹvvgååradvuuʹdest
jälsteei säʹmmlai jiijjâz ǩiõli da sääʹmkulttuur tuõʹllʼjem da säʹmmlažvuõđ
kuâsttjemvuõđ lââʹzztem diõtt sääʹmkulttuurkõõskõõzz. Haʹŋǩǩõõzz
plaaneem vääras lie vuäǯǯam tuärjjõõzz mättʼtõs- da kulttuurministeriast.
Looǥǥ lââʹzz Ruõccâst da Taarrâst tuåimmjeei sääʹm ǩiõllkõõskõõzzi
tuåimmjummšest:
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•

Sámi giellaguovddáš Gielejarnge , Ruoŧa sámediggi/ Samiskt
språkcentrum Gielejarnge, Sametinget i Sverige, < http://www.
sametinget.se >

•

Aajege saemien giela- jih maahtoejarnge/ Samisk språk- og
kompetansesenter, Plassje/ Røros, < http://www.samisk.no >

•
•

Álttá Sámi Giellaguovddáš, Áltá/ Alta, < http://www.altasg.no >

•

Ástavuona giellagoahtie, Loabát/ Lavangen, < http://www.lavangen.
kommune.no/sme-astavuona-giellagoahtie >

•

Deanu giellagáddi/ Tana samiske språksenter, Deatnu/ Tana, 			
< http://www.seg.deatnu.no/ >

•

Gáisi Giellaguovddáš/ Gáisi språksenter, Moskavuotna Romsa/ Tromsø,
< http://www.tromso.kommune.no >

•

Gïeleaernie Raavrevijkes/ Det sørsamiske språk- og kultursenteret
i Røyrvik, < https://www.facebook.com/pages/G%C3%AFeleaern
ie/470432053032627 >

•

Gïelem nastedh/ Sørsamisk språksenter, Snoase/ Snåsa, 			
< http://gielemnastedh.no/ >

Árran Julevsáme guovdásj/ Árran Lulesamisk senter, Ájluokta/ Drag, 		
< http://www.arran.no >

95 Länsman & Tervaniemi 2012.
96 YLE Sääʹmjânnam 11.2.2015.

3.11. Sääʹmǩiõlmäätt pääiʹǩest huõlǩani

•

Isak Saba Guovddáš/ Isak Saba Senteret, Unjárga/ Nesseby, 			
< http://www.isaksaba.no >

•

Sámi Giella- ja kulturguovddáš/ Samisk Språk- og Kultursenter,
Poršaŋku/ Porsanger, < http://www.porsanger.kommune.no >

•

Sámi Giellaguovddáš/ Samisk Språksenter, Gáivuotna/ Kåfjord, 		
< http://www.kafjord.kommune.no >

•

Storfjord Språksenter/ Giellaguovddáš/ Kielikeskus, Stuorravuotna/
Storfjord, < http://www.spraaksenter.no/ >

•

Várdobáiki Sámi guovddáš/ Sámi senter, Evenášši/ Evenes, 			
< http://www.vardobaiki.no/web >

Looǥǥ lââʹzz sääʹm ǩiõll- da kulttuurkõõskõshaʹŋǩǩõõzzin, kook lie
Lääʹddjânnmest tuâjjan:

• Tä´lvvsijdd – nuorttâlâškulttuurkuávdáš Čevetjáávrán/

Nuorttâlâškulttuursiäđus < http://www.kolttasaamelaiset.fi/ >

• Sämmilij kulttuurkuávdáš Helsigân, City Sámit ry 			
< http://www.citysamit.net/ >

• Säämi kielâkuávdáš Ucjuuhân, Ucjuv kieldâ/ Ohcejoga gielda <
http://www.utsjoki.fi/fi/palvelut/elinkeinotoimi/hankkeet.php >

• < https://fi-fi.facebook.com/giellaguovddasohcejohkii >
• < http://ailegas.fi/ailegas-giellasiida/ >.

3.11. Sääʹmǩiõlmäätt pääiʹǩest huõlǩani97
Jåårǥlâttam Merja Fofonoff

O

ugglestmättʼtõõzzâst, säiʹmmškooultõõzzâst, virtuaalmättʼtõõzzâst – mõõn nõõmtõõzz kuäʹss ââʹnet – lij šõddâm miârkteei
tuejjeei sääʹmǩiõli jeälltummšest da pääiʹǩest čõnnsateʹmes
vueiʹttemvuõđi raajjmõõžžâst sääʹmǩiõli mättʼtõõttma.
Ougglestmättʼtõs oudd vueiʹttemvuõđ määŋgaid oummid, kook jie
vueiʹt vuässõõttâd tiuddpeivvsaž škooultõʹsse leʹbe âʹlddmättʼtõʹsse jieʹllemvueʹjjes leʹbe jeällsââʹjes diõtt. ”Ougglestmättʼtõs oudd tääʹssäärv
siõm siidin, sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn da juʹn-ba ålggjânnmin mättʼtõõttji
vueiʹt-temvuõđid vuässõõttâd määttaid98”, tueʹtte Eeva-Liisa Rasmus97 Rasmus & Pautamo 2011; Rasmus-Moilanen & Pautamo 2012; Rasmus-Moilanen
2014; Paltto K. 28.11.2014; http://www.e-skuvla.no/ .
98 Rasmus & Pautamo 2011, 1.
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Moilanen da Ellen Pautamo, ǩeäk lie õõudâsviikkâm sääʹmǩiõli
ougglestmättʼtõõzz Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst Aanrest.
Sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõõzz jäʹrjste ânnʼjõžääiʹj määŋg universiteeʹtt,
õllškooul da nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttel. Lââʹssen suârgga lie puättam še
privat põrggi.
Sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõõzz vueiʹtte vuäǯǯad še sääʹm õđđâmvuuʹdi
åålǥbeäʹlnn jeälsteei mättõõlǥtõsekksa päärna da nuõr Taarrjânnmest
da Ruõccjânnmest (kč. lååkk 4.2.). Lääʹddjânnmest mättʼtõs- da
kulttuurministeria lij seʹlvteškuättam sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõõzz vueiʹtlvâsttmõõžž ǩeâđđa 2015.
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Täʹst čuäʹjtõõlât kuõʹhtt sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõʹsse harjjnam
škooultõõzz jäʹrjsteei, Sääʹmvuud škooultemkõõskõõzz virtuaalškooul
Aanrest da ABC-company/e-skuvla Taarr Karasjooǥǥâst. Kuhttu taʹrjjee
pukid äävai åårrai sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõskuursid. Sääʹmvuuʹd
škooultemkõõskõs lij riikk mättstrooiʹtel da ABC-company/e-skuvla
peäʹlstes privatt põõrǥâs.
Sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõõzz õõudâsviikkmõš Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst (SOGSAKK) jåʹttji eeʹjjest 2004. Ougglestmättʼtõõzzâst
lij šõddâm õhtt tääʹrǩes neävv mättstroiʹttla lääʹjjest meäʹrtõllum tuâj
teâuddmest. Ǥu sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹl jie leäkku nokk väʹlddkååddlânji
jie-ka ni sääʹmvuuʹdest, lij ougglestmättʼtõõzz õõudâsviikkmõš
miârkkšõõvvâm še uuʹcces resuursi viõusab âânnmõõžž.
Teädd mättstroiʹttel uʹvddem ougglestmättʼtõõzzâst lij leämmaž
sääʹmǩiõlin. Måtam kuurs lie jäʹrjstum še sääʹm kulttuur pirr. Kulttuurkuurs
lie jm. mättʼtõstuâjjlaid. Ǩiõl mättjummšest teädd lij takai jieʹllem ǩiõlltääid haʹŋǩǩummšest, kååʹtt miârkkšââvv mättʼtõõzz plaanmõõžž
nuʹtt, što tõt âânn seʹst jiânnai mainstem- da saǥstõõllâmharjjtõõz-zid.
Kommunikatiivlaž mättjummuš lij vueiʹtlvõsttum õõudâsviiǥǥeeʹl mättʼtemmõõntõõllmõõžžid nuʹtt, što mättjempodd lij jouʹǩǩe õhttsaž. Mättʼtõõtti
da uʹčteeʹl noorâʹtte jânnamtiõđlânji jõnn vuuʹdest õhttsaž virtuaalklaʹsse,
koʹst šâdd še jiiʹjjesnallšem sosiaalʼlaž sââʹjj. ”Jiõm vueiʹt ni åskkad mäʹhtt
vuäitt tobddâd kuullmes jouʹǩǩe, koon vuäzzlaid ij vueiʹn ij-ka toobd.
Mättʼtõõttmõš lij mättʼtõõzz siiskõʹsse vuäjjneeʹl, tuʹšš mainnsitta leʹbe
kemiaitta99”, peäggat vueʹjj õhtt mättʼtõõttjin.

99 Läiʹnn mättʼtõõttjin vuåǯǯum maacctõõzzâst: Rasmus-Moilanen 2014, 220.
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Sääʹmvuud škooultemkõõskõõzz jäʹrjstem ougglestmättʼtõs âânn seʹst
reaaläiggsaž noorõõttmõõžž ougglestmättʼtemriâšldõõǥǥ (õm. iLinc
leʹbe AdobeConnect) virtuaalklaassâst, jiõččnaž tuejjummuž Moodlemättjemvuâđast di jeeʹresnallšem õhttsallaš da sosiaalʼlaž media
tuejjeemneävvaid da -naaʹlid. Virtuaalklaassâst vuäitt tuejjeed joukk- da
paarrtuâjaid, ââʹnned õhttvuõđ jeärrsid chat mieʹldd, ooccâd teâđaid
interneeʹttest, čuäʹjted dokumeeʹntid da mättjummša kuulli tuâjaid da
väʹldded õhttvuõđ mättʼtõõttâmkuõiʹmid ǩiʹrǧǧes saaǥǥtemneävvaivuiʹm.
Še reaaläiggsaž videokartt lij ââʹnnmest. Mättjemvuâđđ tuåimmai
virtuaalʼlaž škooul-laukkân. Uʹčteeʹl âânn tõn teâđtummša da juâkk tõn
mieʹldd mättʼtem-materiaal. Mättʼtummša kuulli tuâj, tuâjai maacctummuš
da teeʹnt šâʹdde vuõss-sââʹjest mättjemvuâđast. Lââʹssen mättʼtõõzzâst
ââʹnet äuʹǩǩen sosiaalʼlaž media vueiʹttemvuõđid mâʹte õhttsallaš
tuâjjneävvaid da mobiilneävvaid. Kuʹǩes škooultõõzz âʹnne seʹst še
âʹlddkaaunõõttmõõžž, koid põõrǥât jäʹrjsted nåkam pooddi, kuäʹss
mättʼtõõttjin lij vueiʹttemvuõtt vuässõõttâd še sääʹmkulttuuršõddmõõžžid
da ââʹnned ǩiõl arggpeeiʹv ǩiõlââʹnnemvuõʹjjin.
Ougglõsmättčiâssid noorõõđât mâʹte âʹlddmättʼtõʹsse suåppum äiʹǧǧen,
leša mättčiâssid vuäitt kulddled še mättjemvuõđđu ruõkkum liânttõõzzin.
Jos mättʼtõõtti ij vueiʹt vuässõõttâd juõʹǩǩ čieʹsse, son vuäitt kulddled
mättčiâss liânt âʹlnn da tuejjeed jiõččines čiâss äiʹǧǧen tuejjuum da
dååma tuâjjan uvddum harjjtõõzzid. Kommunikatiivlaž mättjummuž
õudldõssân lij, što mättʼtõõtti vuässâʹtte aktiivlânji mättčiâssid da siʹjjin
lij čiâssin saǥstõõllâmkueiʹm. Vuâkkõssân sääʹmǩiõl kuursin lij 80 %
âʹlddåårramõõlǥtõs, kååʹtt lij seämmast õudldõssân spraavdõõzz da
tuõđstõõzz vuäǯǯma. Kurssniiʹǩǩin motivaatio lij pâʹjjen, ǥu mättʼtõõttmõš
lij jiõččtäättlaž jie-ka meädda åårrmõõžž virtuaalmättčiâssin leäkku nuʹtt
häittan. Määŋg tåʹbdde vuässõõttmõõžž heâlppân, ǥu mättčiâssid vuäitt
vuässõõttâd miâlggâd koʹst tätt, dååma, tuâjjpääiʹǩest da juʹn-ba maaʹtǩin
jååʹđeen. Jiõčč vaʹlljuum mättʼtõõttâmpirrõõzz lie tobddum motivaatio
lââʹzzteeʹjen da mättʼtõõttma kuulli spraavdõõttâmteädd vueʹleei tuejjeeʹjen.
Ougglestmättʼtõõzz obbvuõđ raajjmõõžžâst da mättʼtõõzz tuåimmjeeivuõđ
ainsmâttmõõžžâst taarbšet õhttsažtuâj da valmštõõllmõõžžid õõudǩiõʹtte
määŋgai tuåimmjeeʹji kõõsk. Škooultõõzz čõõđviikkjest feʹrttai ââʹnned
huõl ougglestmättʼtõõzz mõõntõõllmõõžž õõudummšest ooʒʒeeʹl
pueʹrmõs pedagooglaž da didaaktlaž čåuddmõõžžid sääiʹmest šõddi
mättʼtõʹsse da škooulted uʹčteeʹlid ođđ tuâjjneävvai vaaldšummša.
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst tät õõudâsviikkâmtuâjj lij
vueiʹtlvâsttam jeeʹres-nallšem õõudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzi da tõid vuåǯǯum
teäggtõõzzi veäkka. Jiõčč mättčiâssid plaanad uʹčteeʹl, leša õuʹddel tõn
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mättʼtõõzz čõõđviikkâmvuäittmõõžž ideâsttmõš šâdd õõutveäkka puk
virtuaaltiimin. Ideâsttmõš âânn seʹst mõõntõõllmi, mättjempirrõõzzi,
tuâjjneävvai, tuejjõs-šlaaji da oʹhjjeempooddi plaanmõõžž. Jurddjen
tueʹǩǩen mättʼtõõzz jäʹrjstummšest lij tõt, što mättjummuž âlgg leeʹd
miõllsõs da motivõʹstti da mättʼtõõtti âʹlǧǧe leeʹd aktiivla.
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Õhtt škooultõõzz ooʹnnstem tuejjeeʹjen lij teeknlaž tuärjjkääzzkõs,
kååʹtt lij mieʹldd plaanâmpooddâst sa škooultõõzz puuttâm räjja.
Tuärjjkääzzkõõzztaa tuåimmjeei uʹčteeʹl pääʒʒče õhttu piʹrǧǧeed
pueʹtti šõddmõõžžin, mii vuäitče miârkkšõõvvâd škooultõõzz tääʹzz
vuâllnummuž da juʹn-ba tõn, što mättʼtõs ij ooʹnnsteʹče ni vooʹps.
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst lij valddum ââʹnnma tuåimmjemmall, koʹst juõʹǩǩ mättʼtõõtti harjjnââʹttet tekniʹǩǩe, mättʼtõsprograammid
da säiʹmmpirrõõzzâst tuåimmjummša õuʹddel škooultõõzz älggmõõžž da
mättʼtõõttâmââʹnnma pueʹtti teâttmašina laaddât valmmša mättʼtõõzz
vääras. Vuõssmõs čiâss äiʹǧǧen mõõnât veâl õõutsââʹjest čõõđ tääʹrǩmõs
teeknlaž aaʹššid, koon mâŋŋa mättsroiʹttel teeknlaž tuärjjooumaž lij
ǩeeʹrjtõõttâm virtuaalklaʹsse mättčiâssi äiʹǧǧen da kååcc jåttlânji ǩidd
vuäǯǯamnalla ceâlai škooultõõzz ääiʹj jos teeknlaž probleeʹm šâʹdde.
Miõlǩeässmõš sääʹmǩiõli škooultõõzzid lij leämmaž jiânnai da kuursid lie
miâlggâd pâi leämmaž jeänab ooʒʒi ǥu mättʼtõõttâmpääiʹǩ. Sääʹmǩiõli
vuâđđtääʹzz škooultõõzz lie leämmaž jeänmõsân haaʹluum da ooʹʒʒi lie
leämmaž škooultõõzz mieʹldd nuʹtt 30-60, ǥu alttõspääiʹǩ õhttân kuursâst
lie takai vueʹjjest 15. Kuursid ooʒʒõõttji mieʹrr čuäʹjat jäʹrjsteei ärvvõõzz
mieʹldd tuõđ meâldlaž taarb.
Motiiv da määin ǩiõllškooultõʹsse ooʒʒõõttma lie määŋg. Nuʹtt bieʹll
sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõõttjin lij puättam saaʹmi dommvuuʹdest.
Sääʹmvuuʹdest jeälsteei tuejjee tääuʹjmõsân kääzzkõsämmtin,
håiddsueʹrjest, pedagooglaž sueʹrjest, veʹrǧǧneʹǩǩen da põrggjen. Määŋg
taarbše sääʹmǩiõl tääid tuâjstes, måtam haaʹlee pueʹreed ǩiõlltääidas
sääʹmtuâǥǥa diõtt da sääʹm identiteeʹttes raaveem diõtt, päärnai da
piârri ǩiõl ââʹnnem tuärjjeem diõtt, ruâttkõõski tuõʹllʼjem diõtt leʹbe
haaʹlee šõddâd ravvsubun vueʹssen sääʹmǩiõllsaž pirrõõzzâst. ”Määttaid
ooʒʒõõttâm tueʹǩǩen lij kõrr sääʹmǩiõljeälltem da ǩiõllpirrõõzz raaveem
haall.100”
Jieʹnnǩiõllnes sääʹm mainsteei lie põrggâm määttai mieʹldd ǩeeʹrjtemtääid
lââʹssen ämmtallaš ââʹntemvuõđ nâânummša da taarbšum veerǥlaž
tuõđstõõzz haʹŋǩǩummša ǩiõlltääidast. Lââʹssen määŋg, koin ij leäkku
100 Rasmus-Moilanen 2014, 216.
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sääʹm tuâǥǥaž, haaʹlee mättjed sääʹmǩiõl, ǥu taarbše tõn tuâjstes leʹbe
âsttäiʹǧǧen. Måttmin täävtõssân lij vuäǯǯad tuâjj sääʹmvuuʹdest. Vueʹss
mättʼtõõttjin äuʹǩǩad sääʹmǩiõl määttaid jeeʹres määttai õhttvuõđâst.
Sääʹmvuud škooultemkõõskõõzz jäʹrjstem sääʹmǩiõli ougglõsmäätt vaʹsttee
Oulu universiteeʹtt uʹvddem sääʹm veeʹres ǩiõl määttaid da mättʼtõõtti
vuäitt ooccâd universiteeʹttest tõi pueʹrren lookkmõõžž tuʹtǩǩõõzzstes.
Mõõntum sääʹmǩiõl mååust mättjummšest lij šõddâm õhtt pukin
tääʹrǩmõs motiivin sääʹmǩiõli mättʼtõõttmõʹšše. Mättʼtõõttjin vuåǯǯum
maacctõs, koon noorât puki kuursi õhttvuõđâst, mainstââll jiânnai ääʹšš
miârktummšest:
”Jeälstam kuʹǩǩen sääʹm ruåđään årnn da vooʹps lääʹddǩiõllsaž
ǩiõllpirrõõzzâst, što nääiʹt takai aarǥâst jie leäkku vueiʹttemvuõđ
haʹŋǩǩeed leʹbe tuõʹllʼjed sääʹmǩiõlltääid. 40-lååǥǥast šõddâm jeännan
lij tuâlʼjõž ääiʹj jiõgg meâldlânji varjjlum mättjeʹmmen sääʹm da tän
diõtt âânam čuuʹt täʹrǩǩen mättjed ǩiõl da seeilted tõn mieʹldd õhttvuõđ
muu soʹǩǩe. Leäm mättõõllâm sääʹm jiõččinan, leša puåđõõzz tiõttlõs
vaajtâʹlle, ǥu ij ni ǩii teev muu leʹbe vaʹstted muu kõõččmõõžžid. Tõnba diõtt leʹjjem räämmast ǥu hoʹhssjem, što ougglõsmättʼtõõttmõš
ooʹnnast.101”
”Vuäitam mättʼtummšest juäʹtǩǩed teâđ sääʹmvuõđ pirr pueʹrben ǥu
pââstam lookkâd še sääʹmǩiõllsaž teeʹkstid. Tobddji tääʹzzest äʹšš lij
muʹnne veâl jiânnai kaallšab. Mõõntem sääʹmǩiõl aazztõkääiʹj da
toobdam riikk koʹrjjeem ääʹšš, ǥu vuäitam mättʼtõõttâd ǩiõl še saauʹjest.
Leša õm. tâʹvvsääʹm kuursid leäi tuõđi vaiggâd piâssâd, ǥu joordam,
što vuõssmõsân tok vaʹldde oummid, ǩeäk taarbše ǩiõl tuâjstes juõʹǩǩ
peeiʹv.102”
Mättʼtõõttjin vuåǯǯum maacctõõzzâst puätt õuʹdde še tõt, što
vueiʹttemvuõtt mõõntum leʹbe kuâstʼteʹmen jurddum ǩiõlltääid
haʹŋǩǩummša lij ǩiõl mättjem lââʹssen še čiŋŋlânji jieʹllma vaaikteei äʹšš.
”Tõt lij leämmaž jm. mäccmõš jiiʹjjes maddjid, mõõnni aaiʹji peʹcclâsttmõš,
jiiʹjjes identiteeʹtt ǩiõttʼtõõllmõš da jiõggsaž tiõrvsmummuš.103” Måtam
kurssištlmin lie leämmaž jäʹrjsteeʹji miõlâst mâʹte psykoloogtaa jäʹrjstum
terapiaiištâlm, nuʹtt jõnn da miârkteei ääʹššest lij kõõččmõš.
101 Läiʹnn mättʼtõõttjin vuåǯǯum maacctõõzzâst: Rasmus & Pautamo 2011, 3.
102 Seämma, 4.
103 Rasmus & Pautamo 2011, 5.

71

Sääʹmvuud škooultemkõõskõõzz virtuaalškooul lookkâmeeʹǩǩprograʹmme
koʹlle täk kuurs: tâʹvvsääʹm vuâđđtääʹss 10 mn, tâʹvvsääʹm kõskktääʹzz
10 mn, tâʹvvsääʹm jieʹnnǩiõllsai škooultõs 6 mn, aanar- da nuõrttsääʹm
vuâđđkuurs 4 mn da juõʹǩǩ eeʹjj vaajtõõvvi kuurs. Virtuaalškooul lij
lååʹjekksaž tuåimmjemäiʹǧǧen ouddam sääʹmǩiõli škooultõõzz nuʹtt
700 ooumže. Mättčiâss lie õnnum õhttsiʹžže nuʹtt 10.000. Lââʹssen tõt lij
škooultam uʹčteeʹlid da eeʹjjest 2007 ääʹljeeʹl tuärjjääm jeärrsi čõõđviikkâm
sääʹmǩiõl ougglestmättʼtõõzz tuäʹrjest da ouddam tuâjjneävvškooultõõzz.
ABC-company/ e-skuvla104 lij sääʹm čõõđteei da säiʹmmškooul, koon
väʹlddpäiʹǩǩ lij Taarr Karasjooǥǥâst (Kárášjohka/ Karasjok). Tõn aalǥteš
eeʹjjest 2000, da mâŋŋa tõʹst säiʹmmkuurs tâʹvvsääʹmǩiõlâst jåʹttje eeʹjjest
2001, juuʹlevsääʹmǩiõlâst eeʹjjest 2003 da saujjsääʹmǩiõlâst eeʹjjest 2005.
E-skuvla aalǥteei da uʹčteeʹl Kirsi Paltto särnn, što säiʹmmškooul aalǥte,
ǥu tõõzz leäi jõnn tarbb. “Säʹmmla jeälste nuʹtt jõnn vuuʹdest, što puki
tääʹvtummša ij leäkku mudoi vueiʹttemvuõtt. Määŋgain vuuʹdin jie leäkku
uʹčteeʹl jie-ka ni kuurs. Säiʹmm-mättʼtõs pohtt pukid haaʹleeʹjid vuäittmõõžž
sääʹmǩiõlmättjummša.105”
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E-skuvla puuʹtat sääʹmǩiõli da jeeʹres mättaunnsi sääʹmǩiõllsaž digimateriaalid da mättʼtõsprograammid säimma da taʹrjjad sääʹmǩiõli säiʹmmkuursid da ougglestmättʼtõõzz nuʹtt rääʹvesoummid ǥu vuâđđškooul da
lookkjiškooul jååʹtti päärnaid da nuõrid. E-skuvla lij eeʹjj 2013 aalǥâst
ääʹljeeʹl vuäǯǯam veerǥlânji primmum säiʹmmškooul statuuzz (offisielt
godkjent nettskole i Norge), mii miârkkšââvv tõn, što tõt vuäitt taʹrjjeed
määuʹsteʹmes kuursid še rääʹvesoummid, ǩeäiʹd säiʹmmkuurs leʹjje ääiʹjben
määusla. Vuâđđškooul da lookkjiškooul vueiʹtte suåppâd e- skuvlain
sääʹmǩiõl mättʼtõõzz jäʹrjstummšest mättʼtõõttjid, ǩeäiʹd škooul ij pââʹst
uʹvdded sääʹmǩiõl âʹlddmättʼtõõzz. Täk škooul lie jeänmõsân sääʹmǩiõl
vaaldâšmvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Tät mättʼtemvueiʹttemvuõtt vuâđđââvv läkka.
Nuʹtt rääʹvesoummid ǥu lookkjiškooul (joatkkaskuvla/ videregående
skole) da vuâđđškooul (vuođđoskuvla/ grunnskole) mättʼtõõttjid lie
taʹrjjeʹmmest tâʹvv-, saujj- da juuʹlevsääʹm kuurs. Škooulneǩ-kuurs lie
plaanum viõǥǥâst åårrai mättʼtõsplaan uʹvddem vaʹlljeemvuõđi mieʹldd
da tõk lie sääʹmǩiõll 1 (vuõssmõs ǩiõl/ jieʹnnǩiõl mättaaunâs), sääʹmǩiõll
2 (nuuʹbb ǩiõl mättaaunâs mättʼtõõttjid, kook siõmmna silttee ǩiõl škooul
aalǥâst), sääʹmǩiõll 3 (mättʼtõõttjid, kook alttee sääʹmǩiõl mättjummuž
vuâđđškooulâst) da sääʹmǩiõll 4 (mättʼtõõttjid, kook alttee sääʹmǩiõl
mättjummuž lookkjiškooulâst).
104 Paltto K. 28.11.2014; < http://www.e-skuvla.no/ >.
105 Paltto K. seämma.
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Rääʹvesoummid jurddum kuurs lie vuâđđkuurs da miârkkšâʹvve nuuʹbb
leʹbe veeʹres ǩiõl määttaid. Taʹrjjeemnalla lij še jeeʹrab tâʹvvsääʹm
aalǥtõskurss. Škooulid uvddum kuursin lij mieʹldd virtuaaluʹčteeʹl. Rääʹves
oummu peäʹlstes vueiʹtte vaʹlljeed taʹrjjuum aunnsin juʹn jiõččnaž da
jiiʹjjes taaut mieʹldd õuddneei mättʼtõõttmõõžž säiʹmmkuursâst leʹbe
säiʹmmkuurs, koʹst še uʹčteeʹl lij mieʹldd. Kuursin, koin uʹčteeʹl lij mieʹldd,
ââʹnet neʹtt-teʹlfoon leʹbe Skype da Google Hangouts-suåvldõõzz, kook
lie aʹlǩǩes ââʹnned da juõʹǩǩ teâttmašinaõõʹnnʼja aʹlǩǩânji vuäǯǯmest.
Rääʹvesoummid jurddum kuurs juâkkâʹtte vueʹzzid, koin juõʹǩǩkaž vaʹsttad
nuʹtt 100 čiâss klassmättʼtõõzz.
E-skuvla jäʹrjstem kuursid vueiʹtet jerreed nelljen jeeʹresnallšem vueiʹttemvuõttân: 1) jiõččnaž mättʼtõõttma säiʹmmkuursâst, 2) jiõččnaž säiʹmmmättʼtõõttma, koon tuärjjan lij še uʹčteeʹl, 3) joukkmättʼtõʹsse sääiʹmest
uʹčteeʹl jååʹđteʹmmen da 4) kuursid, koin lie nuʹtt uʹčteeʹl jååʹđtem
âʹlddmättʼtõspââʹj ǥu neʹttmättʼtõs. Säiʹmmkuursi seuʹrrjummuš lij
vueiʹtlvaž jeeʹres ǩiõli vuâđald, mii miârkkšââvv tõn, što kuurs lie plaanum
sääʹmǩiõlid, lääʹdd-, ruõcc-, taarr- da eŋgglõsǩiõl mainsteeʹjid.
Paltto särnn, što puki kuursi vuâđđan lij kommunikatiivlaž
ǩiõlmättʼtõõttmõš. Kuursin ââʹnet jiânnai interaktiivlaž harjjtõõzzid,
fiiʹlmid, jiõn da vueiʹttem-vuõđ mainstemharjjtõõllmõʹšše. Sääiʹmest åårrai
interaktiivlaž harjjtõõzz lie suåvtum mättʼtõõtti eeʹjj mieʹldd. Päärnaid da
rääʹvesoummid lie rajjum jiiʹjjes-i harjjtõõzz. Joukkmättʼtõs vueiʹtlvâstt
auteentlaž kommunikaatio jeeʹres kurssniiʹǩǩivuiʹm, ǩeäivuiʹm “vuäitt še
jueʹǩǩed aalǥ vaiggâdvuõđid, ǥu ǩiõl ij veâl leäkku hiâlpp mainsted.106”
Vuâđđškooul da lookkjiškooul mättʼtõõttjid uvddum mättʼtõõzzâst
ââʹnet nuʹtt digitaalʼlaž ǥu tiõddum mättmateriaalid. E-skuvla ââʹnnem
mättmateriaalid lij teäggtam Sääʹmteʹǧǧ da tõk lie škooulid määusteʹm.
Škooul vuäʹstte mättʼtõõzz e-skuvlast ougglestmättʼtõõzz teäggtõõzzâst
vaʹstteei veʹrǧǧneeʹǩǩest vuäǯǯmes veäʹǩǩõõzz vuâstta. Tâʹvvsääʹm ǩiõl
ougglestmättʼtõõzz resuursid ooʒʒât Finnmark lääʹnhaltõõzzâst (Finnmárkku fylka/ Finnmark fylke), juuʹlev- da saujjsääʹm resuursid Nordland
lääʹnhaltõõzzâst (Norlándda fylka/ Nordland fylke).
Sääʹmǩiõl mättʼtõõzz haaleen škooul väldd õhttvuõđ e-skuvla beälla
da suåpp tõin mättʼtõõzz tääʹzzest, čiâssmeäʹrest, teeʹsti raajjmõõžžâst,
vueiʹtlvaž ärvvsääʹnn uʹvddmest da čiâssi äiʹǧǧmeäʹrin. E-skuvla rääjj juõʹǩǩ
106 Paltto K. seämma.
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mättʼtõõttja jiiʹjjes lookkâmpââʹjjplaan da âânn huõl mättmateriaalin.
Škooul vuäǯǯa mättʼtõõttjid ââʹnnemtiõđid e-skuvla säiʹmmseeidain
åårrai mättmateriaali ââʹnnem vääras. Škooul peäʹlstes vaʹsttad tõʹst, što
mättʼtõõttjest lij ââʹnnmest teâttmašina, koin vuäitt ââʹnned sääʹmǩiõl
bukvaid da koʹst lij neʹtt-teʹlfon. Lââʹssen taarbšet headset, leʹbe
kulddlemneävvaid da mikrofoon.
Jiõčč sääʹmǩiõli mättʼtõõzz lââʹssen e-skuvla taʹrjjad škooulid še jeeʹres
mättaunnsi mättʼtem vääras jeeʹres sääʹmǩiõlivuiʹm tuåimmjeei digitaalʼlaž
mättmateriaalid, koid škooul vueiʹtte ââʹnned lââʹss- leʹbe tuärjjaunstõssân.
Täk še materiaal lie škooulid jeänmõsân määusteʹm da škooul vuäǯǯa
ââʹnnemtiõđid raaukeen. Måttmešt škooul mäʹhsse digitaalʼlaž materiaal
ââʹnnmest šõddi servermääus. Säiʹmm-materiaal lââʹssen e-skuvla lij
valmštam tolkkteʹlfoonid še sääʹmǩiõllsaž suåvldõõzzid mâʹte ǩiõllsiõrid
(õm. Oppa fávru da Giellaspeallu). Ođđsumus mobiilsuåvldõõzz lie juuʹlevsääʹmm-taarr da saujjsääʹmm-taarr (Bágo da Baakoeh) jiõnn-sääʹnnǩeeʹrj.
Tâʹvvsääʹmm-taarr jiõnnsääʹnnǩeʹrjj lij tuâjjan (2015).
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Digitaalʼlaž sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalid, digitaalʼlaž sääʹnnǩiiʹrjid, jiõnlaž
karttsääʹnnǩiiʹrjid da päärnaid jurddum siõrlaž ǩiõllseeidaid taʹrjjee še
jeeʹres sääʹm čõõđteei mâʹte Lääʹdd beäʹlnn tuåimmjeei e-girji.net da Taarr
beäʹlnn tuåimmjeei Davvi Girji O.S. da ČálliidLágádus. Sámi allaskuvla
tuõʹllʼjem mättmateriaalportaalâst Ovttas-aktan-aktesne käunnʼje teâđ
teäddum mättmateriaali pirr da liiŋk jeeʹres valmšteeʹji digitaalʼlaž
mättmateriaalid da fiiʹlmid (neʹttaddrõõzz pueʹtti liistâst).
Looǥǥ lââʹzz sääʹmǩiõli ougglõs-/säiʹmmškooultõõzz pirr, tobdstõõđ
sääʹmǩiõllsaid digitaalʼlaž mättmateriaalid, interaktiivlaž pedagooglaž
prograammid da sääʹmǩiõli jeeʹresnallšem neʹttsääʹnnǩiiʹrjid:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

< http://www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu >
< http://www.e-skuvla.no/ >
< http://ovttas.no/ >
< http://e-girji.net/ >
< http://modersmal.skolverket.se/samiska/ >
< http://giellatekno.uit.no/ >
< http://ordbok.sametinget.se/ >
< http://clu.uni.no/bildetema/ >
< http://www4.ur.se/gulahalan/ >

•
•
•
•
•

< http://www.sametinget.se/lulesamiska >
< http://www.sametinget.se/1084 >
< http://www.calliidlagadus.org/ >
< http://sajus.davvi.no/ >
< http://www.giella.org >.
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Jåårǥlâttam Heidi Gauriloff
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ccjooǥǥ ceerkavsijdd Lääʹddjânnmest da Teän kådda kuulli Sirma
Taarr beäʹlnn lie räʹjjla Teänlieʹjjest da tõk lie nuʹtt 20 ǩilomettar
ǩeeʹjjest kueiʹmm kueiʹmsteez. Siidin da oummin, ǩeäk jälste toʹben,
lie jiânnai õhttsaž ääʹšš. Siid lie seämma ǩiõll- da kulttuurvuuʹdest.
Ruåttvuõđ, pirrõs, Teänjokk da jieʹllemvueʹjj õhttee oummid, ǩeäk lie
kuuitâǥ kueiʹt jânnam meerla. Päärna da nuõrroummu jåʹtte škooul
seämma ǩiõʹlle, tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, leša škooul jååttmõš vuâđđââvv
kueiʹt jeeʹresnallšem škooul-lääʹjjšeâttmõʹšše, mättʼtemplaankulttuuʹre
da mättaaunâsjuõkku. Puk mättʼtõõđi jåʹtte škooul sääʹmǩiõʹlle Sirma
škooulâst. Uccjokknjääʹlm škooulâst, kååʹtt lij šuurab ko Sirma škooul, lie
nuʹtt sääʹm- ko lääʹddǩiõllsa klaass. Meersaž lääʹjj meäʹrree peiʹvvpõõrti
tuejjummšest. Lääʹjj ouʹdde vuõiggâdvuõđ jiijjâsǩiõllsaž peiʹvvhoiddu
sääʹmǩiõllsaž päärnaid.
2000-lååǥǥ aalǥâst õõudâs uccjokkniiʹǩǩi da sirmaniiʹǩǩi kuʹǩesäiggsaž
õhttsažtuâjj lij vuäǯǯam ođđ maallid. 2000-lååǥǥ aalǥâst alggum škoouli
õhttsaž sääʹm čeäppõs- da kulttuurmättʼtõs šõõddi plaanlaž škooul
õhttsažtuâjjan, mâʹst lij jõnn miõttlõs vaaiktõs päärnai da nuõri sääʹmǩiõl
âânnmõʹšše da ǩiõlltääid raavummša “lij jõnn miõttlõs vaaiktõs päärnai
da nuõri Sääʹmǩiõl âânnmõʹšše da ǩiõlltääid raavummša108”, tueʹtte
Annukka Hirvasvuopio-Laiti da Vuokko Hirvonen õhttsažtuâj pirrsaž
čiõlǥtõõzzâst. Õhttsažtuâj aalǥteei leʹjje škooulniiʹǩǩi puärraz da škoouli
uʹčteeʹl. Õhttsažtuâj ooudâsviikkmõõõžž ođđ tässa lie ainsmâttam kueiʹtin
EU - tieʹǧǧin da määŋgain jeeʹres tuärjjõõzzin äiggavuåǯǯum haʹŋǩǩõõzz
mieʹldd. Vuõssmõs OVTTAS! -haʹŋǩǩõs109 (Sääʹmkulttuur mättʼtõs päärnaid
da nuõrid/Sámi kulturoahpahus mánáide ja nuoraide) jåttji eeʹjjest 2004 da
107 Taipale 2012; Hirvasvuopio-Laiti & Hirvonen 2013; Guttorm 6.5.2013 da 2015;
Rasmussen 2.5.2013 a da b.
108 Hirvasvuopio-Laiti & Hirvonen 2013, 5.
109 Ovttas lij tâʹvvsääʹm da miârkkšââvv ´õõutâst´.
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piiʹšti eeʹjj 2007 loopp räjja110. Nuʹbb OVTTAS! -haʹŋǩǩõs (Sääʹmǩiõl, škooul
da peiʹvvpõõrt ooudummuš Teänlieʹjjest) jåttji eeʹjj 2009 looppâst da juätkkji
eeʹjj 2013 loʹppe111.
Õhttsažtuâj puʹhttmen puk Sirma škooul vueʹllklaass (1-7 klaass) mättʼtõõđi
da Uccjokknjääʹlm vueʹllškooul (0-6 klaass) sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz
mättʼtõõđi jåʹtte õinn (2016) õhttsaž sääʹmǩiõllsa škooul kueʹhtt peeiʹv
neäʹttlest. Sirma škooulneeʹǩǩ puõʹtte Uccjokknjääʹlm škoouʹle juõʹǩǩ
mââiʹbaarǥ da Uccjooǥǥ škooulneeʹǩǩ peäʹlstes jåʹtte škooul Sirmast juõʹǩǩ
seärad. Õhttsaž škooulpeeiʹv aʹlǧǧe eeʹjjest 2006 da lie juätkkam tõʹst
ooudâs. Mättʼtõs lij õhttsaž sääʹmǩiõlâst, matematiikkâst, pirrõsmäättast/
luâtt-teâđast da historiast. Musiikk da spoort sij še mättje õõutsââʹjest.
Lââʹssen Lääʹddjânnam beäʹl škooulneeʹǩǩ lie vuäǯǯam taarrǩiõl mättʼtõõzz
da Taarr beäʹl škooulneeʹǩǩ-õs lääʹddǩiõl mättʼtõõzz õhttsažtuâj diõtt
måttmi iiʹjji.
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Õhttsažtuâjj lij pohttam mättʼtõʹsse vuäittmõõžž äuʹǩǩeed škoouli oʹdinakai
raavâsvuõđid mâʹte Uccjokknjääʹlm aktiivlaž musiikk mätt’tõõzz, oʹdinakai
musikk-klaass da škooulkõõskõõzz õhttvuõđâst åårai vuõjjâmpõõrt.
Uccjokknjääʹlm škooul mättʼtõõđi âʹnne äuʹǩǩen Sirma škooul šiõǥǥ
šeellj, siõrrpääiʹǩid da kâripällǩeeʹdd. Sirma škooul juõʹǩǩ mättʼtõõđjest lij
jiijjâs teâttmašina, koon ââʹnet škooulâst juõʹǩǩ peiʹvv. Eeʹjj 2009 jåttjam
haʹŋǩǩõõzz vääraivuiʹm võʹjje haʹŋǩǩeed še jiijjâs teâttmašina pukid
Uccjokknjääʹlm škooul mättʼtõõđjid, kook leʹjje mieʹldd õhttsažtuâjast.
Õhttsažtuâjj tuejjii määŋgpeällsen da hiâlpii še uʹčteeʹlvueʹjj, ǥu uʹčteeʹlid
vuõiʹtteš ââʹnned kuhttuin škooulin. Pakk škooulveärr, koon taʹrjjeet
Lääʹddjânnam škooulin škooulpeiʹvven pukid mättʼtõõđjid, leäi ođđ äʹšš
Sirma mättʼtõõđjid. Škooulõhttsažtuâj mieʹldd sirmaneeʹǩǩ še vuåǯǯu
pakk škooulveär õhttsaž škooulpeiʹvven, koon Sirma uʹčteeʹl õʹnne samai
pueʹrren.
Eeʹjj 2009 älggam haʹŋǩǩõõzzâst täävtõsân piʹjješ škooul- da peiʹvvpõrttõhttsažtuâj ooudâsviiǥǥeeʹl, što sääʹmǩiõl da kulttuur da Teänlieʹjj
sääʹmõhttsažkåʹdd ravsme. Sirma škooul uʹčteeʹl Sonja Guttorm, ǩii lij
tuåimmjam äʹšštobddipedagoogân, raaji veärddõõzz Lääʹddjânnmest
da Taarrâst viõǥǥâst åårrai mättʼtemplaanin, täävtõsân suåvted õʹhtte
110 Haʹŋǩǩõõzz teäggte EU-programm Interreg IIIA Davvin Sápmi, Taarrjânnam
Sääʹmteʹǧǧ, Tâʹvvkalottsuåvtõs, Uccjooǥǥ kåʹdd da Teän kååʹddest tuåimmjeei sääʹm
ǩiõllkõõskõs Deanu giellagáddi.
111 Hʹŋǩǩõõzz teäggte Lappi lett, Tâʹvvkalottsuåvtõs, Interreg IVA Tâʹvv Sápmi,
Uccjooǥǥ kåʹdd, Taarrjânnam Sääʹmteʹǧǧ, Teän kåʹdd, Teän kååʹddest tuåimmjeei sääʹm
ǩiõllkõõskõs Deanu giellagáddi da Taarrjânnam oođõs-, vaaldâšm da ceeerkvallašministeria (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartmentet).
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mättʼtemplaan da puʹhtted škoouli ââʹnnma pueʹrmõs pieʹlid kuõiʹt jânnam
mättʼtõõzzâst.
Õhttsaž mättʼtõõzz mättaunnâz vaʹlljeeš nuʹtt, što kuhttu jânnmest pueʹtti
mättʼtõõđi vueiʹtte jääʹǩǩted jiijjâz mättʼtemplaan da õsttâd mättʼtõʹsse
pijjum täävtõõzzid. Mättʼtemplaantuâj loopplaž täävtõsân leäi vuäǯǯad
Teänlieʹjj sääʹm-mättʼtemplaan äigga õʹhtte suåvteeʹl Lääʹddjânnam
da Taarr mättʼtemplaan õhttsaž mättʼtõsân, koon “čââʹđ da väimm lij
sääʹmǩiõll112”.
Guttorm raajji loǥstõõǥǥ uʹčteeʹli veäʹǩǩen, koʹst leäi vueiʹtlvaž taʹrǩsted,
što päärna mättje aaʹššid, koon sij jiijjâz jânnam mättʼtemplaan mieʹldd
feʹrttai mättjed. Lââʹzz mättʼtõʹsse puʹhtte nuʹtt Lääʹddjânnmest ko Taarrâst
valmštum sääʹmǩiõllsa mättmateriaal koon vuåǯǯu dääras kuhttu jânnmest.
Õhttsaž mättʼtõʹsse vaʹlddeš ââʹnnma tõn vueʹzz mättmateriaalâst, koon
ǩiõʹčče suåppâm pueʹrmõsân. Škoouli uʹčteeʹli miõlâst sij nuʹtt mättje
õhttsažtuâjast ko põʹstte ââʹnned tõn äuʹǩǩen. Õhttsažtuâjj lââʹzzti
pedagooglaž silttummuž jm. tõn mieʹldd, što uʹčteeʹl vuåǯǯu vuäittmõõžž
tobdstõõttâd jeeʹresnallšem mättʼtõs- da tuâjjnaaʹlid da nuuʹbb jânnmest
tuejjuum mättmateriaalid, koon muđoi leʹčči âânnam mättʼtõõzzâst
ooʹccab.
Haʹŋǩǩõõzz loopp beäʹlnn, ko ǩiõččlâsttmõõžž õhttsaž mättʼtõõzzâst
leʹjje juʹn mäŋggan eeʹjjest, Torkel Rasmussen valmšti OVTTAS!projeeʹkt vueʹsshaʹŋǩǩõsân hämmaz Teänlieʹjj mättʼtemplaanân113.
Aalǥtõsteeʹkstest tuõđât mättʼtemplaančiõlǥtõõzz čuäʹjtem, što õhttsaž
mättʼtõs lij vueiʹtlvaž määŋgain mättaunnsin pukin vuâđđškooul eeʹǩǩklaassin. Håʹt-i mättaunnâz nõõm čårrne kueiʹmm kueiʹmsteez jiânnai,
vuâđđ õhttsaž mättʼtõʹsse kauʹnneš veʹrddeeʹl mättʼtõs-siiskõõzzid.
Rasmussen mõõni čõõđ puk vuâđđškooul mättaunnsid da čuäʹjti juõʹǩǩ
pääiʹǩest kuäbba jânnam aaunâsplaan (Lääʹddjânnmest mättmieʹrr/
oahppomearri - nõmmsaž) âânčeš õhttsaž mättʼtõõzz vuâđđan, koozz
vueiʹtlvaž muttsid tueʹjjeʹčeš. Måtam aunnsin Lääʹddjânnam aaunâsplaan
leäi vaiʹǧǧääb, mõõn diõtt leäi pueʹrr ââʹnned õhttsaž mättʼtõõzz
vuâđđan. Måtam aunnsin peäʹlstes Taarr mättʼtemplaan leäi jeänab sääʹm
da määŋgkulttuurlaž mättʼtõõđji vääras da siiskõõzz leʹjje šiõttuum
sääʹmkulttuuʹre da pirrõʹsse. Täin mättaunnsin õhttsaž mättʼtõõzz vuâđđan
vaʹlljeeš Taarrâst viõǥǥâst åårrai aaunâsplaan (fágaplána). âânčeš õhttsaž
mättʼtõõzz vuâđđan, koozz vueiʹtlvaž muttsid tueʹjjeʹčeš. Måtam aunnsin
112 Hirvasvuopio-Laiti & Hirvonen, 25.
113 Rasmussen 2.5.2013 a da b.
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Lääʹddjânnam aaunâsplaan leäi vaiʹǧǧääb, mõõn diõtt leäi pueʹrr ââʹnned
õhttsaž mättʼtõõzz vuâđđan. Måtam aunnsin peäʹlstes Taarr mättʼtemplaan
leäi jeänab sääʹm da määŋgkulttuurlaž mättʼtõõđji vääras da siiskõõzz leʹjje
šiõttuum sääʹmkulttuuʹre da pirrõʹsse. Täin mättaunnsin õhttsaž mättʼtõõzz
vuâđđan vaʹlljeeš Taarrâst viõǥǥâst åårrai aaunâsplaan (fágaplána).
Teänlieʹjj mättʼtemplaanhämmsa âhtt še häämas čiâssjuâkkan, kååʹtt
teâudče jeeʹres mättaunnsin nuʹtt Lääʹddjânnam ko Taarr mättʼtemplaanin
mieʹrruum uuʹccmõsčiâssmeäʹrid. Vaʹǯǯtõsân leäi väʹlddkååddlaž
čiâssjuâkkmeärrõõzzi järrnemvuõđi õhttummuš. Taarr škooul čiâssjuâǥǥast
mättaunnâz veiddsõsvuõđ meäʹrtõõlât 60 minuutt kookka čiâssân,
Lääʹddjânnmest peäʹlstes mättʼtõõzz uuʹccmõsmeäʹr iʹlmmtet 45 minuutt
mättjemčiâssmieʹrren.
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Škooulõhttsažtuâj paaldâst eeʹjjest 2005 jåttji še Uccjooǥǥ da Teän
kooʹddi kõskksaž peiʹvvpõrttõhttsažtuâjj. Tõt ainsmõõʹtti peiʹvvhåiddpääiʹǩ
vuäǯǯmõõžž räʹjjlajânnam tâʹvvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpõõrtâst, Sirma
päärnaid kõskkpoddsa håiddpääiʹǩ vuäǯǯmõõžž Uccjooǥǥ peiʹvvpõrtt
Duottaraskist da peäʹlstes Lääʹddjânnam peäʹl nuorgampäärnaid Tanabru
(Deanušaldi) Giellavealgu- põõrtâst. Peiʹvvpõrtt- da škooul õhttsažtuâjj
raajji juätkkjemvuäittmõõžž, kååʹtt tueʹrjjii päärnai da nuõrroummi
sääʹmǩiõl âânnmõõžž. Sääʹmǩiõl âânnmõõžžâst šõõddi luâđlaž ko tõt
leäi pukin õhttsaž ǩiõll. Teäʹddõs lääʹdd leʹbe taarrǩiõl âânnmõʹšše siõrin
da päärnaikõskksaž tuejjummšest occni. Ouddjurddi nuuʹbb jânnmest
jälsteei vuâstta occne da päärnai da nuõrroummi õʹhttekuullâmtobddmõš
šorrni. Lääʹdd da Taarr beäʹlnn mainstum sääʹmǩiõl järrnemvuõđ
måtam särnnamvueʹjjin regsmõʹtte päärnai ǩiõl. Tät puk tueʹrjjii
säʹmmlažvuõʹtte da šõddmõõžž jiijjâs ǩiõʹlle, mâʹte õhtt puärrsin tuâtt
haʹŋǩǩõsčiõlǥtõõzzsäärntummšest: “Lij pueʹrr, što sääʹmǩiõl âânnmõš
lâssan ko Uccjooǥǥ päärna lie õõutsââʹjest Sirma päärnaivuiʹm. Âânam
pueʹrren äʹššen, što päärna tobdstâʹtte sij räʹjjlaid, koid jie leʹčči muđoi
tobdstõõttâm. Õhttsažtuâjj tueʹjjad pueʹrab vuäittmõõžž sääʹmkulttuuʹre
vuâđđneei mättʼtõʹsse, koozz vääʹldet pueʹrmõs vueʹzzid kueiʹt jânnam
mättʼtemriâššmõõžžin114.”
Helena Guttorm tuåimmji haʹŋǩǩõõzzâst sääʹm ouddpeâmm äʹšštobddjen.
Suu tuâjjan leäi vuäʹpsted peiʹvvpõõrti reâuǥlaid väʹldded lokku päärnai
jeeʹresnallšem ǩiõlltuâǥǥa da suõnnâd õʹhtte Taarr da Lääʹddjânnam
beäʹlnn ââʹnnmest åårrai tuâjjmetood. Peiʹvvpõõrti reâuǥlai tuâj tueʹrjjeeš
raajeeʹl siʹjjid jiijjâs ǩiõlljeälltem- da nââneemplaan. Juõʹǩǩpeivvsaž
Uccjooǥǥ da Sirma kõskksaž peiʹvvpõrttõhttsažtuâjj kuuitâǥ puuđi, ko
114 Hirvasvuopio.Laiti & Hirvonen 2013, 25 (sitatt puärraz mainstâttmõõžžâst).
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Teän kåʹdd alttii Sirmast jiijjâs tâʹvvsääʹmǩiõllsa peiʹvvpõõrt. Sirmast
vaiggâdvuõttân leäi šõddâm tõt, što Uccjooǥǥâst jie vuäittam vuäǯǯad
põõšši håiddpaaiʹǩid päärnaid. Guttorm raportâstt juõʹǩǩpeivvsaž
õhttsažtuâj puuttmõõžž seuʹrrjõõzzin päärnai ǩiõll âânnmõʹšše. Päärnai
kõskksaž sääʹmǩiõl âânnmõš jeäʹrben siõrin, occni tâʹlles ko Sirma päärna
serddje peiʹvvhoiddu dommsiʹjdde. Peiʹvvpõrttõhttsažtuâjj kuuitâǥ juätkkai
nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest õnnum õhttsaž håiddpeeiʹvi da šõddmõõžži
maallin ooudâs.
Hirvasvuopio-Laiti da Hirvonen čiõlǥtõõzzâst mainstõʹtteš uʹčteeʹli da
puärrsi lââʹssen nuõrroummid še, ǩeäk leʹjje mieʹldd õhttsaž mättʼtõõzzâst.
Čiõlǥtõõzz mieʹldd määŋg Sirma mättʼtõõđjin leʹčče haaʹlääm mättjed
jäänab lääʹddǩiõl da muäʹdd Uccjokknjääʹlm mättʼtõõđjin jäänab taarrǩiõl. Čiõlǥtõõzz raajji mieʹldd sääʹmǩiõlâst leäi tobddmõš, što tõt leäi
škooulǩiõllân nuʹtt jijstes seʹlvv äʹšš, što mättʼtõõđi jie vuäittam ärvstõõllâd
jiânnai tõn âânnmõõžž škooulâst. Mättʼtõõđi lie haʹrjjnam tõõzz, što puk
mättʼtõs lij sääʹmǩiõʹlle. “Škoouli mättʼtõõđi mainste, što väʹlddǩiõl kâʹl
kollʼje škoouli šeelljain čiâsskõõutin, leša sij lie tõn miõlâst, što sij âʹnne
jäänmõsân sääʹmǩiõl škooulâst. Uccjokknjääʹlm škooul muäʹdd mättʼtõõđi
miõlâst lij hiâlpab mainsted lääʹddǩiõl ko sääʹmǩiõl. Sirma mättʼtõõđjin
peäʹlstes sääʹmǩiõll lij čiõlggsânji viõusab ko taarrǩiõll.115”
Pääiklaž sääʹmõhttõs Sámi Siida rõ da OVTTAS! -haʹŋǩǩõs tuejjee
õhttsažtuâjjan še tuʹtǩǩummuž, koʹst seʹlvteš Uccjooǥǥ 13-17- ekksai
sääʹmǩiõllsaž nuõrroummi ǩiõllâânnmõõžž piârrjest, škooulâst, âsttäiʹǧǧen,
media âânnmõõžžâst, lookkmõõžžâst da ǩeeʹrjtummšest116. Tuʹtǩǩummuž
mieʹldd šuurmõs vueʹss nuõrroummin õõʹni jeänab lääʹdd ko sääʹmǩiõl
määŋg ǩiõlââʹnnemvuuʹdest, vuâmmšõõtti määŋgaid smiõttâd määinaid
da tõn, mäʹhtt sääʹmǩiõl âânnmõõžž vuäitčeš raaveed. Tuʹtǩǩeei Torkel
Rasmussen kõõjji mõn diõtt Teän beäʹl nuõrroummu mainste jeänab
da pueʹrben sääʹmǩiõl ko Uccjooǥǥ nuõrroummu. Suu miõlâst vuâkka
lie mäŋgg mäinnad. Pukin jäänmõssân miârkteei määinaid son kaauni
škooulâst. Taarr beäʹl nuõrroummu jåʹtte sääʹmǩiõllsa škooul, koon mättʼtõs
vuâđđââvv sääʹmäärvaid, sääʹmkulttuuʹre da sääʹm-mättʼtõsplaaʹne.
Lääʹddjânnam beäʹl nuõrroummu peäʹlstes jåʹtte lääʹdd-sääʹmmkueiʹtǩiõllsa škooul, koon mättʼtemplaan vuâđđan lij läʹddlaž kulttuur.117

115 Seämma, 35-36.
116 Taipale 2012
117 Rasmussen 2012, 2014 ja 2015.
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Vueʹǩǩ šõõddti jurddi privatt õõutǩiõllsa sääʹmškooul alttummšest
Uccjooǥǥ da Sirma päärnaid da nuõrroummuid. Vueʹǩǩ šõõddti še plaanid
päärnai da nuõrroummi sääʹmǩiõl âânnmõõžž lââʹzztummša škooulâst
jm. raaveeʹl škooul sääʹmǩiõllsaž pirrõsân da raajeeʹl pukid mättʼtõõđjid
vuäittmõõžž šõddâd tuåimmjummša da õllärvvsa kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte.
Uccjooǥǥ kååʹdd čuõvtemluʹvddkåʹdd tuʹmmji ǩeâđđa 2015 vuõssmõs
ǩiõll-lauggi alttummšest. Čõhččlookkâmpââi 2015 jåttjeen puk
Uccjooǥǥnjääʹlm škooul 0-2 klaass mättʼtõõđi pueʹtte sääʹmǩiõllsaž
mäʹttõõzz voudda, måtam sääʹmm-lääʹdd ǩiõll-lauggja da måtam prååstas
sääʹmǩiõllsaž klaʹsse.118
Pueʹttiäiʹǧǧ čuäʹjat šâdd-a Uccjooǥǥ - Teän voudda ođđ sääʹmmškooul
leʹbe måttai-a Uccjokknjääʹlm škooul aaibâs sääʹmǩiõllsiʹžžen, ko ǩiõlllauggmättʼtõs juätkkai pâʹjjklaassid. OVTTAS! - haʹŋǩǩõõzzi pääiʹǩ
vuåǯǯum ǩiõččlâsttmõõžž da Uccjooǥǥâst õnnum mainstummuž
tuåimma čuõkkučuäʹjteeʹjen määŋgaid jeeʹres sääʹmvuuʹdid. Jeärben
häämas teänlaž mättʼtemplaanân lij ärvvsaž dokumeʹntt da mall jeeʹres
raajjvuuʹdest tuåimmjeei škooulid, koid õhttee sääʹmǩiõll da sääʹmkulttuur.
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Uccjooǥǥ da Sirma škooul- da peiʹvvpõõrti õhttsažtuâj ââʹnet oʹdinakai
raajjõhttsažtuâj vueʹǩǩen, kååʹtt lij välddam lokku jm. Taarr halltõõzz
sääʹmǩiõlid tuåimmplaanâst.119 Looǥǥ lââʹzz OVTTAS!-haʹŋǩǩõõzzi pirr da
Uccjooǥǥ da Sirma škooul- da peiʹvvpäiʹǩǩõhttsažtuâj pirr:
Luuvâ lase OVTTAS!-haavâin já Ucjuv já Sirmá škovlâ- já peivikiäččuoovtâstpargoost:

•
•

< http://www.utsjoki.fi/fi/palvelut.php >

•

< http://www.seg.deatnu.no/ >.

< http://www.tana.kommune.no/ohcejoga-ja-deanu-gielddaid-skuvlaja-manaidgardeovttasbarggu.4901287-51331.html >

118 Uccjooǥǥ kååʹdd čuõvtemluʹvddkåʹdd 25.02.2015 12 § ja 21.05.2015 74 §.
119 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet/ Ođasmahttin-, hálddahus- ja
girkodepartemeanta 2011, 25.

3.13. Sámás muinna! Saemesth munnjien! Sámásta mujna!
Snakk samisk te´mæ!120
Jåårǥlâttam Terhi Harju

S

ámás muinna/ sáámást munjin -kampanjj piiʹšti kueʹhtt eeʹjj (20132015), tõt leävvni sosiaalʼlaž mediast da vuäǯǯai vuâmmšõõzz
pukin paaiʹǩin, koin tõt puõʹđi ouʹdde. Kampanjj raaji sääʹmǩiõlid
koʹlljeejen da kuâsttjeejen taarrlaž õhttsažkååʹddest, leša vaaikti
še rääjj- jânnmin. Taarr Sääʹmteʹǧǧ alttii kampaanj da tõt leäi jurddum
vuõss-sââʹjest nuõrid. Täävtõssân tõʹst leäi älšmâʹtted da smeʹllkâʹtted
ââʹnned sääʹmǩiõlid pukin paaiʹǩin: mieʹccest, kaaupâst, uuʹlcest, siidin,
jueʹlǧǧpällǩiiʹddin, juuhlin, räʹjjlaivuiʹm, dååma da škooulâst, sosiaalʼlaž
mediast – juõʹǩǩ pääiʹǩest koʹst kuäʹss jååʹđet. Kampanjj vuäʹmsteš pukid
nuõrid, siʹjjid ǩeäk silttee säämas, siʹjjid, ǩeäk silttee tõn occanj da siʹjjid še,
ǩeäk jie silttâd ǩiõl.
Sääʹmteʹǧǧ peäggti kampanjjneʹttseeidain, što tõt haalad nââneed,
viikkâd ooudâs da seeilted sääʹm ǩiõlid pukin vuuʹdin. Tõt haalad, što puk
päärna da nuõr vuäiʹtte mättjed sääʹm toʹben koʹst jälste da što seeʹst lij
vuäittmõš ââʹnned jiiʹjjes sääʹmǩiõl juõʹǩǩpeiʹvvsaž jieʹllmest. ”Sääʹmteʹǧǧ
tuejjad tuâj tõn ouʹdde, što päärna da nuõr pirr jânnam peäʹsse mättjed
sääʹmǩiõl škooulâst. Haaʹleep, što jäänab da jäänab mättje sääʹmǩiõl, ko
tåʹlǩ tõnnalla vueiʹttep ainsmâʹtted tõn, što ǩiõll juätkk jieʹllem da puõʹtti
puõlvvõõǥǥ še peäʹsse mättjed sääʹmǩiõl.121” Kampanjj täävtõssân piʹjje što
sääʹmǩiõl âânnmõš lâssan, jäänab da jäänab oummu äʹlǧǧe mainsted ǩiõl,
sääʹmǩiõl ââʹnet määŋgain areenain da õhttvuõđin, sääʹmǩiõll šâdd jäänab
kuâsttjeeʹjen da õhttsažkååʹddest lâssan fiʹttjõs tõʹst, mõõn diõtt jiiʹjjes ǩiõll
lij vääžnai.
KKampanjj leäi hääʹsǩes nääʹll lââʹzzted sääʹm ǩiõli ââʹnnem da vaaikted
ǩiõl ââʹnnemvueʹjjid. Pukin kuâsttjummuš eettmõš leäi pinss, tieʹdde
määŋgnallšem versioid pukin Taarrâst mainstum sääʹmǩiõlin da taarrǩiõʹlle
še. Piins saakk pukin ǩiõlin leäi prååstai: maainâst muʹnne säämas! Lisa
Monica Aslaksen, ǩii čuäʹjtõõli kampaanj Euroopp suåvtõõzz Aanrest
120 < http://www.samediggi.no/Samas-muinna > ; Aslaksen 28.11.2014; Council of
Europe 2015, 32.
121 < http://www.samediggi.no/Samas-muinna >, alggveärlaž teʹkstt tâʹvvsääʹmǩiõʹlle:
”Sámediggi bargá dan ovdii ahte mánát ja nuorat miehtá riikka galget beassat oahppat
sámegiela skuvllas. Mii hálidit ahte eanebut galggaše oahppat sámegiela, go dušše
dainna lágiin sáhttit mii sihkkarastit ahte giella eallá viidáseappot ja ahte boahtte
buolvvat maiddái beasaše oahppat sámegiela.” Håʹt kampanjj puuʹđi Koutokeino
eeʹjjpeiʹvvfestivaalin 2015, leʹjje kampanjjseeiʹd võl äävai da lookkâmnalla tän rapoort
ǩiõrǥtem pââʹjest 30.06.2015.
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riõššum seminaarâst mušttli, mäʹhtt jâkk ooumaž leäi älggam mainsted
suʹnne säämas, ko son leäi jeällam Altast porrmõškaaupâst. ”Smiõʹttem
vuõššân, što toobdam-a mon suu, leša mošttjem, što muʹst leäi kähttnest
Sámás muinna -miârkk.122”
Sámás muinna-kampanjj tuåimmji jäänmõsân sosiaalʼlaž mediast.
Õhttân neävvan leäi instagram (#samasmuinna, #saemesthmunnjien,
#samastamujna, #snakksamisktemæ)123, koon pääiʹǩ kampaanj neʹttseeidaid vuõlttee čuõʹđi mieʹldd snimldõõǥǥid. Snimldõõǥǥ vuõiʹtte leeʹd
mâʹst täättas, oummin, šõddmõõžžin, jeeʹresnallšem pirrõõzzin dno., leša
tõin õõlǥi leeʹd sääʹmǩiõll mieʹldd, õhtt sääʹnn leʹbe jäänab. #-miârkin da
kampanjjtiõđin mieʹrǩǩuum snimldõõǥǥ iʹtte jåʹttlânji kampanjjseeidaid.
Sosiaalʼlaž mediast rieʹšše še jeeʹresnallšem ǩeâlbaid, koin leʹjje päʹlǩǩen
ǩeâlbai vääras raajtum Sámás muinna -keäʹpper.
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Sääʹmteʹǧǧ nõõmii õhttseʹžže 21 nuõrrâd sääʹm ǩiõllpäkldõssân (giella
ambassadevrrat). Sij tuåimmje sääʹm ǩiõl ââʹnnem ouddmiârkkân, jueʹǩǩe
teâđ da älšmõʹtte nuõrid ââʹnned jiiʹjjes ǩiõl. Ǩiõllpäkldõõzz vuåǯǯu jiânnai
kuâsttjemvuõđ mediast, jm. televisio ääiʹjpoddsaž prograammin, radioin
da ko kaaunâʹtte peäglvaž oummid da tattu siʹjjid mieʹldd tuärjjeed
kampaanj. Ǩiõllpäkldõõzz jieʹlle škooulin, šõddmõõžžin, konfereeʹnsin
da jeeʹresnallšem pooddin mušttled kampaanj pirr da riõʹšše nuõrid
jm. kaaunõõttmõõžžid ǩiõllkaaʹffpõõrtin. Aslaksen mušttal, što pukin
hääʹsǩmõs kampaanjâst leäi ko ǩiõllpäkldõõzz pieʹsse tueʹjjeed da
õlmstâʹtted kampanjjlaaul õõutsââʹjest sääʹmräʹppjeei SlinCrazein (kč. liŋkk
vueʹlnn). Ǩiõllpäkldõõzz ǩeeʹrjte še sääʹmǩiõllsaž bloog. Juõʹǩǩkaž nuõrin
vuõiʹti vuõltteed kõõččmõõžžid bloʹǧǧe. Oʹdinakai mäinnan õlmstâttmõʹšše
leäi, što ǩeeʹrjtõõzz ǩiõll leäi kååʹtt-ne sääʹmǩiõlin.
Sääʹmǩiõli mainstem da ǩeeʹrjtem hiâlptem da älšmâʹttem diõtt raʹjje
kårmmansääʹnnǩeeʹrj124, koon siiskõs leäi nuõrid da nuõrr rääʹvesoummid
jurddum. Ǩeerjže noʹrre saaʹnid da ciâlkkjid, koin nuõrid vaʹldde vuâstta
mainsted sääʹmǩiõl takai jieʹllem tuõtt paaiʹǩid. Ǩeerjaž ij ââʹn seʹst
ǩiõllmäätt, peʹce tõt âânn seʹst vääžnai saaʹnid da ciâlkkjid nåkam teeʹmin,
ko vuõssläuʹǩǩ, vuõsskaaunõõttmõš, škooulâst, dååma, taaurõõžživuiʹm,
luâđast, juuhlin da seäʹbrjummuš.
122 Aslaksen 28.11.2014.
123 Instagram lij määusteʹmes kaarti jueʹǩǩemkääzzkõs da sosiaalʼlaž säiʹmmõs, kååʹtt
ävvni kålggmannust 2010. Kääzzkõõzz veäkka õõʹnni vuäiʹtte jueʹǩǩed snimldõõǥǥid,
kommentâʹstted jeärrsi snimldõõǥǥid da tuʹǩǩeed tõin. Kääzzkõõzz âânnmõš mobllineävvaivuiʹm oudldâstt edellyttää suåvldõõzzin vaʹrrjõõttmõõžž, kååʹtt lij vuäǯǯmest iOS-,
Android- da Windows Phone 8 -ââʹnnemriâšldõõǥǥid. Teâttkäivv:
124 Norsk-samisk lommeparlør/ Nordsamisk-sátnegirjjáš/ Lulesamisk-báhkogirjásj/
Sørsamisk-baakoegærjetje.

3.14. Yle Sápmi – kielâ iäláskittem radiopargoost, oovtviärdásâšvuotâ studiost

Sääʹnnǩeerjaž leäi õhtt kampanjjouddsin, koid pukid vueiʹti tiʹlljed
määustää kampanjjseeidain. Kampanjjtiiŋg leʹjje piins da ǩiõttpääʹdd, koid
pukid teäddʼte kampaanj tiõtti. Ko tiiŋgid tiʹllʼji, õõlǥi vaʹlljeed kampanjjǩiõl,
koin haaʹlii što jiõccses kampanjjtiiŋg tiʹllʼjed.
Looǥǥ lââzz Sámás muinna! -kampaanj pirr:

•
•
•
•
•

< http://www.samediggi.no/Samas-muinna >
< http://www.saemiedigkie.no/Saemesth-munnjien >
< http://www.samedigge.no/Samasta-mujna >
< http://www.sametinget.no/Snakk-samisk-te-mae >
kampanjjlaull < https://samasblogg.wordpress.com/kampanjelat/ >

Looǥǥ še Giela muitalusat -haʹŋǩǩõõzzâst, koʹst lie tuåimmjeei Taarr da
Ruõcc peäʹlnn da koʹst nuõr lie kõskksaž roolâst:

• Giela muitalusat/Giela giehto. Det samiska språket – tre generationer
berättar, < http://www.giella.se >

3.14. Yle Sääʹmjânnam – ǩiõl jeälltummuš radiotuâjast,
õõutverddsažvuõtt studiost125
Jåårǥlâttam Sirkka Sanila

L

ääʹddjânnam Yleisradio sääʹmtuåimtõs, YLE Sääʹmjânnam, rääjj
siiskõõzzid internetta, radiooʹje da televisiooʹje pukin kooumin
Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin. YLE Sääʹmjânnam tuåimmai
jiiʹjjes radiokanaaʹlen õhttân Yle ođđâz- da ääiʹjpoddsaž tuåim
vuʹvddradioin. Tõt tuåimmai âʹldd õhttsažtuâjast Taarr da Ruõcc
õõlmâsradioi sääʹmtuåimtõõzzivuiʹm126. YLE Sääʹmjânnam rääjj tuåimstes
sääʹmõõutstõʹsse tillʼlõõvvi õlmmlaž kääzzkõs vuâđđjuurd, ǩiččlõʹtte
kääzzkâʹstted juõʹǩǩ ekksa mediaǩiiččeei tõn jiiʹjjes ǩiõlin, raajeeʹl päärnai-,
nuõri-, ođđâz- da ääiʹjpoddprograammid da viõhssân jeäʹleeʹl jiiʹjjes
126 Neʹttpååʹštsaǥstõõllmõš YLE Sápmi jååʹđteeʹjin, Pirita Näkkäläjärvi 26.9.2014; YLE
Sápmi täävtõõzz strategiapâjja 2013-2015. Ǩč. še
126 NRK Sápmi, SVT Sápmi da SR Sápmi.
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kõõskõõzzâs aarǥâst da prääʹznǩest. Yle Sääʹmjânnam lij tääʹrǩmõs sääʹmmedia Lääʹddjânnmest. Rätkkjeeʹl pukin jeeʹres Yle vuʹvddradioin Yle
Sääʹmjânnamest lij še jeeʹrab tuâjj: sääʹmǩiõli, kulttuur da identiteeʹtt
raavummuš. Yle Sääʹmjânnam linjʼjai tuâjas pueʹtti nalla: neʹtt lij tõn
tääʹrǩmõs oođâskanaaʹl da radio tääʹrǩmõs ǩiõlljeälltemneävv. Televisio
mieʹldd tõt še taʹrjjad jeäʹlstummšid kiõččjeez.
Yle Sääʹmjânnam lij raajjâm eeʹjj 2013 ääʹljeeʹn ođđ ǩiõllpolitiikk tuåimstes,
haaʹleeʹl kaggâd aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõlid tääʹssverddsab sâjja
tâʹvvsääʹm ǩiõlin da pueʹreed ǩiõli kõskksaž fiʹttjummuž. Täävtõssân lij
leämmaž še kaggâd aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõli sââʹj juõʹǩǩ tuåimast.
Ääiʹjab aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõl põʹšše jiiʹjjes vuõlttõõzzin da raajtum
vuõltteemaaiʹjin. Eeʹjj 2013 aalǥeen radio vuõigg tueʹles- da jeäʹǩǩespeiʹvvvuõlttõõzz lie vuõittum mainsted mõin täättas sääʹm ǩiõlin. Ođđ
vuâđđjurddjen lij šõddâm tõt, što mii täättas kooum sääʹm ǩiõlâst vuäitt
tuåimmjed mõõn tät vuõlttõõzz särnnamǩiõllân. Lââʹssen lij valddum
mäŋggsääʹmǩiõllsaž tuåimm-mall, mii miârkkšââvv tõn, što seämma
vuõlttõõzzâst lie õnnum mäŋgg sääʹmǩiõllâd õhttna.
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Aanarsääʹmǩiõllsaž Anarâšsaavah da nuõrttsääʹmǩiõllsaž Nuõrttsäämas
programm lie veâl jieʹllmen tuâlʼjõž maall mieʹldd še jiõččnaž vuõlttõssân,
mõin jiiʹjjes ǩiõllõõutstõõzz aaʹššid lij vuäittmõš mõõnnâd čiŋŋlubun.
Muttsen ääiʹjbuʹšše kuhttu lie vuõlttuum kuuitâǥ vuõigg vuõlttõssân, koin
lij haaʹluum pueʹreed prograammi ääiʹjpoodd.
Õõutverddsažvuõtt lij rajjum še neeʹttest da TV- ođđsin. Tuåimtõõzz
silttummuš lij lââʹzztum teâđsteeʹl nuʹtt, što neʹttođđâz lie čõõđtum da TVaaʹššid lij tuåimtum pukin kooumin ǩiõlin. Puk tuåimtõõzzâst reâuggai lie
škooultum radiosilttummuž lââʹssen še neʹttreâuggmõõžž da TV-tääidai
vaaldšma. Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlin tuåimtum oođâsaaʹšši mieʹrr lij
seʹlvven lâssnam nuʹtt televisiost ǥu radiost. Tâʹvvjânnam sääʹmǩiõllsa
Ođđasat - TV ođđâzvuõlttõʹsse lij tuåimtum õõut eeʹjj äiʹǧǧen 20
nuõrttsääʹmǩiõllsa ođđâz ko tõk tun eeʹjjin leʹjje pâi muäʹdd.
Vuõssmõs vuõlttõs, koʹst mainstummuš kueiʹtin ǩiõlin lij põõššjen
valddum ââʹnnma, leäi eeʹjjest 2012 älggam nuõri programm Säähharšokk.
Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõllsa mainsteei mainste da veʹǩǩe prograamm
ooudâs kueiʹtin ǩiõlin, koon diõtt še kulddleei lie haʹrjjnam fiʹttjed še
jeeʹres ko jiiʹjjes sääʹmǩiõl. Aanar- da tâʹvvsääʹm lââʹssen prograammâst lij
ainsmâʹttem täujja še nuõrttsääʹmǩiõllsa kuuʹsǩ.

Päärnai radioprogramm Binna Bánna, koon vuõssmõs vuõlttõõzz kollʼje
eeʹjjest 2002, lij tuåimtum še kooumin sääʹmǩiõlin. Tõʹst lie tâʹvv-, aanarda nuõrttsääʹmǩiõllsa kuuʹsǩ, kooi tuåimtummšest päärna lie aktiivlânji
mieʹldd. Vuõssmõs sääʹmǩiõllsaž päärnai TV-programm Unna Junná
vueiʹni peiʹvvčuõv eeʹjjest 2007. Programm lij tuejjuum vuõssmõs eeʹjj
õhttsažtuâjast SVT Saaʹmin. Ruõcc peäʹlnn rajjum kuuʹsǩin kollʼje še juuʹlevda saujjsääʹmǩiõl. Eeʹjjest 2010 ääʹljeeʹn Yle Sääʹmjânnam lij raajjâm
prograamm õhttu da tõt lij tuejjuum kooumin ǩiõlin, tâʹvv- aanar- da
nuõrttsäämas.
Yle Sääʹmjânnam jååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi mieʹldd ǩiõččlâsttmõõžž ođđ
tuåimmnaaʹlin lie šiõǥǥ. Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa reâuggai joʹrdde,
što sij sââʹjj tuâjjõhttõõzzâst lij puârrnam. Yle Sääʹmjânnam kuvddleei lie
älggam fiʹttjed pueʹrben ko ääiʹjab še jeeʹres sääʹm ǩiõlid ko tåʹlǩ jiiʹjjes.
Kritikk lij teâđast puättam. Måtam lie jorddam tâʹvvsääʹmǩiõllsa kääzzkõõzz
huânnʼnem. Tuåimtõõzz reâuǥast kooum sääʹm ǩiõl âânnmõš seämma
ääiʹj seämma vuõlttõõzzin lij kuuitâǥ mottjam pâi luândlubun da normaal
nääʹllen. ”Mäʹhtt jeeʹresnalla mättjep fiʹttjed nuuʹbb nuuʹbbeen, jõs jeäʹp kuul
nuʹbbem ǩiõlid”, kââčč Näkkäläjärvi.
Looǥǥ lââʹzz Yle Sääʹmjânnam da raajj-jânnmi sääʹmradioi tuåimmʼmest:

• YLE Sápmi < http://yle.fi/uutiset/sapmi/ >
• NRK Sápmi < http://www.nrk.no/sapmi/ >
• Sameradion & SVT Sápmi < http://sverigesradio.se/sameradion >

3.15. Sámi Giellagáldu sääʹmǩiõli puõʹttiääiʹj raajjmen127
Jåårǥlâttam Anna-Katariina Feodoroff

S

ääʹmǩiõli šõkknummuš maaiʹlmest, kååʹtt jåttlânji mottai, koʹst
ǩiõli ǩeerjlaž da õlmmsaž âânnmõš lâssan da sääʹmǩiõlid âʹnne pâi
mäŋggsab jieʹllemvuuʹdin, miârkkšââvv lâssneei taarb ǩiõllhuõʹlle,
ǩiõli ooudâsviikkmõʹšše, ǩiõlltuʹtǩǩummša da noormtemtuõjju.

127 SÁFÁ2 -haʹŋǩǩõõzz jååʹđteeʹjest Marko Marjomaa vuõǯǯum teâđ: Sámi Giellagáldu
organisašuvdna, Sámi Giellagáldu gaskaboddosaš bargoortnet, SÁFÁ2 –prošeavtta
čuozáhatjoavku ja ulbmilat, SÁFÁ2 –prošeavtta bohtosat.
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Tarbb kuâskk pukid sääʹmǩiõlid. 1970-lååǥǥast älggam tâʹvvjânnmallaš
sääʹmǩiõllõhttsažtuâjj puuđi ij-ǥa teänab 2000-lååǥǥast vaʹsttääm meäʹres.
Taarbše koordinõsttum, juätkkjeei peeivlaž õhttsažtuâj, sääʹmǩiõlltuâj
pohttmõõžž põõšši vuõđđu da ǩiõllämmatniiʹǩǩi tuâjjan. Vasttõssân
sääʹmǩiõl taaʹrbid kooum jânnam Sääʹmteeʹǧǧ väʹldde täävtõssân õhttsaž
sääʹmǩiõllkõõskõõzz alttummuž, koozz noorče ǩiõli pueʹrmõs äʹšštååbd,
ǩiõllhuõl, noormtummuž da tõiʹd kuulli kääzzkõstuâj. Lââʹzzen kõõskõs
nâânče sääʹmǩiõli kõskksaž õhttvuõđ da õhttsažtuâj da staanče sääʹmǩiõli
ooudâsviikkmõõžž seämma årra jeeʹres jânnmin.
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Lääʹdd-, Taarr- da Ruõccjânnam sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtuâjjorgan Sääʹm
parlamentaarlaž suåvtõs alttii eeʹjj 2013 aalǥâst õhttsažtâʹvvjânnmallaš
sääʹmǩiõl ämmat- da resursskõõskõõzz altteemhaʹŋǩǩõõzz. Haʹŋǩǩõõzzâst
alttee õhttsaž sääʹmǩiõllkõõskõõzz, Sámi Giellagáldu (Sääʹm ǩiõllkaʹlddi).
Tõõzz uʹvdde pââimõs vaʹsttõõzz sääʹmǩiõllõhttsažtuâjast, ǩiõllämmatlaž
tuâjast da ǩiõllõõʹnnʼjid oʹhjjuum sääʹmǩiõlid kuõskki ǩiõllkääzzkõõzzin.
Sámi Giellagáldu jie fyyslanji piijjâm õõut päikka, leša tõn tuåimmjummuž
jäʹrjste Lääʹdd-, Ruõcc- da Taarrjânnam sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž õhttsažtuâjjan.
Haʹŋǩǩõõzz jååʹđti Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ da tõn teäggte EU-programm
Interreg IV A Nord Sápmi, Lappi lett, Trooms lääʹnhalltõs (Romssa fylka/
Troms fylke), Nordlaand lääʹnhalltõs (Norlándda fylka/ Nordland fylke)
da lââʹssen Lääʹddjânnnam, Taarrjânnam da Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧ.
Haʹŋǩǩõs tuåimmji 1,5 eeʹǩǩed, puuʹđeeʹl ǩieʹssmannu 2014 looppâst.
Tâʹvvjânnmi Sääʹmteeʹǧǧ põʹrǧǧe vuäǯǯad sääʹm ǩiõllõhttsažtuõjju juätkkteäggtõõzz, ko õhttsažtuâj tarbb lij čiõlǥas. Sámi Giellagáldu ǩiõrggni
vuäʹnkõs tuejjeempoddstes raajjâd tuåimm- da ääʹššlai kääzzkõsmaall,
koʹst vuåǯǯum pohttmõõžž čuäʹjte ǩiõlltuâj jõnn taarb da tâʹvvjânnmallaš
õhttsažtuâj viõkkšõsvuõđ. Raajeeʹl ǩiõlltuâj tiuddpeivvsanji tuejjääm
ǩiõllämmatniiʹǩǩi õõutstõõzz, koon puk vuäzzla tuejjee seämma
vuâđđjurddjin da õhttsažtuâjast kueiʹmineez, vuäiʹtte jm. puuʹtʼted jõnn
meäʹr oođâs-saaʹnid da ođđ terminologia pukid mieʹldd leämma ǩiõlid.
Giellagáldu noori õhttsažtuõjju vitt sääʹmǩiõl, tâʹvv-, aanar-, nuõrtt-, saujjda juuʹlevsääʹmǩiõl, eeʹttkâsttam ǩiõlltuâjjlaid. Giellagáldu tuåimmjummuž
vitt sääʹmǩiõl leʹjje ǩiõl, koid âʹnne jm. mättʼtemǩiõllân da koid mättʼte
mättaunnsen Tâʹvvjânnmi škooulin da universiteeʹttin/õllškooulin/
pââimõs-škooulin. Ǩiõlltuâjjla leʹjje õhttsiʹžže ååuʹc. Juõʹǩǩkast projeeʹktest
mieʹldd leämma sääʹmǩiõlâst leäi õhtt ǩiõlltuâjjlaž juõʹǩǩ jânnmest, koʹst
ǩiõl mainste: Lääʹddjânnmest aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm ǩiõlltuâjjla,
Ruõcc- da Taarrjânnmest saujj-, juuʹlev- da tâʹvvsääʹm ǩiõlltuâjjla. Juõʹǩǩ

3.15. Sámi Giellagáldu sääʹmǩiõli puõʹttiääiʹj raajjmen

sääʹmǩiõl vääras leäi jiiʹjjes äʹšštobddijuâǥǥtõõzzâs, koid ǩiõlltuâjjla
valmštâʹlle ǩiõttʼtõõllâmnallšem aaʹššid. ǩiõlljuâǥǥtõõzzi tuâjjan leäi
tuejjeed tuʹmmstõõǥǥid ǩiõli terminologia, noormtem da päiʹǩǩnõõmi pirr.
Aanarsääʹm juâǥǥtõõzz puk vuäzzla leʹjje Lääʹddjânnmest, nuõrttsääʹm
juâǥǥtõõzzâst leäi eeʹttiǩ še Ruõššjânnmest. Saujj- da juuʹlevsääʹm
juâǥǥtõõzzâst leʹjje nõmmuum eeʹttiǩ Taarr- da Ruõccjânnmest da
Tâʹvvsääʹm juâǥǥtõõzz eeʹttiǩ-kåʹdd leäi Lääʹdd-, Taarr- da Ruõccjânnmest.
Ǩiõlltuâjjlai da juâǥǥtõõzzi tuâj pohttmõõžž leʹjje sami pueʹrr. Haʹŋǩǩõõzz
pââʹjest aanarsääʹmǩiõʹlle priʹmme õhttsiʹžže 841 ođđ sääʹnned da kutt
ođđ normmâd, nuõrttsääʹmǩiõʹlle 229 ođđ sääʹnned da 148 normmâd,
tâʹvvsääʹmǩiõʹlle 1020 ođđ sääʹnned da 47 normmâd, juuʹlevsääʹmǩiõʹlle
438 ođđ sääʹnned da saujjsääʹmǩiõʹlle 616 ođđ sääʹnned. Haʹŋǩǩõõzz
tuâjjla ouʹdde še ǩiõllõõʹnnʼjid ääʹv vuäʹpstõõzz, koon vääžnʼjumõs kanaal
leʹjje neʹttpååʹšt da Facebook. Haʹŋǩǩõõzz spesiaaljoukkân leʹjje puk os.
viiđ sääʹmǩiõl mainsteei, Sääʹmteeʹǧǧ da jeeʹres sääʹmǩiõlivuiʹm tuejjeei
õõutstõõzz da organisaatio, ǩiõlljåårǥlõʹtti, tuulk, vaaldšmest tuejjeei
oummu da veʹrǧǧneeʹǩǩ, ǩeäk taarbše sääʹmǩiõl tuåimmjummšeʹstes,
mättmateriaali/aunnsi ǩiõttǩeeʹrjteei da jåårǥlõʹtti, uʹčteeʹl, tuåimteei
da sääʹmǩiõllkõõskõõzzi tuâjjla. Spesiaaljoukk tiõđi samai puârast ođđ
kääzzkõõzzin da õõʹni vuäʹpstemkääzzkõõzz jiânnai.
Sámi Giellagáldu haʹŋǩǩõsjååʹđteei Marko Marjomaa arvvli pueʹtti ǩiõllõhttsažtuâj taarb šurrân jeäʹrben täin vuuʹdin:

•
•
•
•

ǩiõllhuõll,

•
•
•
•
•

sääʹnnǩeʹrjjtuâjj,

terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš,
ǩiõllõõʹnnʼjid jurddum vuäʹpstõs, vuäʹpstummuš da teâđtummuš,
ǩiõllteknolooǥlaž prograammi mâʹte sääʹmǩiõli
ǩiõlltaʹrǩstemprograammi ooudâsviikkmõš da âânnmõʹšše välddmõš,
sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõs da tõiʹd õhttõõtti mättmateriaaltuâjj,
nõmmkääzzkõs, ristt- da sokknõõm,
päiʹǩǩnõmmkääzzkõs jm. kartt-tuâj da čuâǥǥaskõõlbi vääras,
aunnâz/materiaal da arkiiv noorrmõš ǩiõlltiõđlaž tuʹtǩǩummuž vääras.

Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto õõʹni Sámi
Giellagáldu ääʹveemseminaarâst täʹlvvmannust 2013 saakkvuârstes
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tâʹvvjânnmallaš ǩiõllõhttsažtuâj vääžnai äʹššen sääʹmõõutstõõzz da
ǩiõli õhttnažvuõʹtte: “Mij põõllân lij, što sääʹmǩiõli terminologia da
sääʹnnreeʹǧǧesvuõtt mâânn juõʹǩǩ jânnmest nuʹtt jeeʹresnallšmen, što ǩiõli
mainsteei jie teänab fiʹtte kueiʹmsteez. Tän haʹŋǩǩõõzz pukin vääžnʼjumõs
täävtõssân lij cõggâd tän.128” Sámi Giellagáldu tuâjj årsti pâʹjjel eeǥǥas,
leša tuâjj juätkkai ođđ projeʹktten iiʹjjid 2015-2018 vuåǯǯum EUhaʹŋǩǩõsteäggtõõzz veäkka.
Looǥǥ lââʹzz sääʹmǩiõllõhttsažtuâj pirr:

•
•
•
•
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< http://www.giella.org >
< http://www.samediggi.fi >
< http://www.sametinget.se >
< http://www.samediggi.no >.

128 Paltto 20.2.2013, laiʹnnʼjummuš jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž saaǥǥ teeʹkstest:
”Ballun namalassii lea, ahte sámegielaid terminologiija ja sátnevuorká šaddá juohke
riikkas nu iešguđetláganin, ahte daid hállit eai šat gulahala gaskaneaset. Dán prošeavtta
oktan deháleamos ulbmilin lea eastit ná dáhpáhuvvamis.”

4. Sääʹmǩiõli jeälltummuž
meersaž raam
Jåårǥlâttam Anna-Katariina Feodoroff

S

ääʹmǩiõl sââʹj meersaž ǩiõllpolitiikkâst kuâsttai vuõššân
seämmanallšmen Lääʹdd-, Ruõcc- da Taarrjânnmest, ko tõin pukin
jânnmin åårr viõǥǥâst säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid staani
lääʹǩǩ. Taarrjânnmest viõǥǥâst åårrai ʼsääʹmǩiõll-lääʹǩǩʼ miârkkšââvv
sääʹmlääʹjj 3. lååǥǥ, koon õhttee läkka, ko tõt juʹn åårrai viõǥǥâst
eeʹjjest 1990. Ruõccjânnmest säʹmmla da sääʹmǩiõll koʹlle eeʹjjest 2009
šiõttuum meersaž minoriteeʹtti da minoriteʹttǩiõli kuõskki lääʹjj pirrõʹsse.
Lääʹddjânnmest lij viõǥǥâst pååđai, eeʹjjest 2003 oođuum sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ.
Õhttsaž ǩiõll-laaʹjjid lij, što tõin meäʹrtum vuõiggâdvuõđ da veʹrǧǧniiʹǩǩi
õõlǥtõõzz lie jäänmõsân čõnnum jiiʹjjesnallšem vaaldâsmvoudda.
Õhttsaž ǩiõll-laaʹjjid lij še tõt, što tõin jie leäkku tääʹrǩab šeâttmõõžž
škooultummšest, koon šiõttee jiiʹjjes spesiaal-lääʹjjšeâttmõõžžin.
Kaʹrtte lie mieʹrǩǩuum säʹmmlai dommvoudda Lääʹddjânnmest da
sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹdid Ruõccjânnmest da Taarrjânnmest kuulli
kooʹddid. Taarrjânnam beäʹlnn vaaldâšmvoudda lij mââimõsân, eeʹjjest
2010, õhttâm Raavrevijke/Røyrvik Snåsa tââʹvbeäʹlnn, Tâʹvv-Trøndelaglääʹnest saujjsääʹm vuuʹdest. Ruõccjânnam vaaldâšmvoudda õõuti
mââimõsân, eeʹjjest 2012, Dorotea kieldâ/Kraapohken Tjïelte, kååʹtt lij
Västerbotten lääʹn saujjlääidast saujjsääʹm äʹrbbvuõđlaž vuuʹdest.129
Taarrjânnam vuâđđläkka lââʹzzte eeʹjjest 1988 nk. sääʹmpeett (110a
§), koon mieʹldd riikk veʹrǧǧniiʹǩǩin lij õõlǥtõs riâššâd jeällmõõžžid
nåkkmen, što sääʹm-meerjooukâst lij vââjjlažvuõtt ǩiõlâs, kulttuuʹres da
õhttsažkåʹddjieʹllmes staanummša da ooudâsviikkmõʹšše130. Säʹmmlai sââʹjj
jânnam alggmeeran nâânee eeʹjjest 1990, kuäʹss Taarrjânnam ratifiõõʹsti
ILO alggmeersuåppmõõžž nr 169. Taarrjânnam vuâđđlääʹjjest jie leäkku
šeâttmõõžž jânnam veerǥlaž ǩiõlin.
Lääʹddjânnam tobdsti säʹmmlaid jânnmes alggmeeran vuõssvuâra
vuâđđlääʹjjstes eeʹjjest 1995 da siiʹsǩii seämmanallšem šeâttmõõžž
eeʹjjest 2010 viõʹǩǩe puättam ođđ vuâđđläkka131. Vuâđđlääʹjj 17 § 3
129 Kartt: Sääʹmteeʹǧǧ škooultem- da mättmateriaalkoontâr (Lääʹddjânnam) 2015. Graafilaž raajjmõš Studi Borga/ Minna Saastamoinen.
130 Lääʹǩǩ 1988:432 (Taarrjânnam).
131 Lääʹjj 1995/969 da 1999/731 (Lääʹddjânnam).
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momeeʹnt mieʹldd säʹmmlain lij alggmeeran vuõiggâdvuõtt juäʹtǩǩed
da viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur. Jeäʹrdõssân raajj-jânnmid
säʹmmlai vuõiggâdvuõđ õhttsažkåʹddjieʹllmes ooudâsviikkmõʹšše ij
leäkku jeäʹrben sarnnum vuâđđlääʹjj šeâttmõõžžâst. Vuâđđlääʹjj vaaldâšm
da jiiʹjjesvaaldšemvuõđ kuõskki lååǥǥast 11 (121 § 4 mom.) tõn sâjja
šiõttee säʹmmlaid dommvuuʹdstes kuulli ǩiõlâs da kulttuuʹres kuõskki
jiõččvaaldâšmvuõđâst. Eeʹjjest 1995 šiõttee pååđlääʹjj vuâđđläkka
ǩeʹrjjuum säʹmmlai jiõččvaaldâšmorgan tueʹjjeeʹjest, sääʹmteeʹǧǧest132.
Lääʹddjânnam veerǥlaž kueiʹtǩiõllsažvuõđâst šiõttee ouddâl sarnnum
vuâđđlääʹjj 17§:st. Tõn mieʹldd Lääʹddjânnam meersažǩiõl lie lääʹdd- da
ruõccǩiõl.
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Ruõccjânnmest säʹmmlaid täujja kåčča alggmeeran pannveerǥlaž
saǥstõõllmõõžžin da joba jânnam halltõõzz teâđtemtuåimast. Meersaž
lääʹjjšeâttmõõžžâst säʹmmlaid kuuitâǥ meäʹrtõʹlle meersažminoriteʹtten
ruõccläʹddlaivuiʹm, meänǩiõl mainsteei torniovueʹmmniiʹǩǩivuiʹm,
romaanlaivuiʹm da juudlažniiʹǩǩivuiʹm. Minoriteeʹtti vuõiggâdvuõđi pirr leäi
vuâđđlääʹjjest vuõssvuâra eeʹjjest 1976. Minoriteeʹttid kuõskki šeâttmõš
muʹtte eeʹjjest 2010 ååʹblka, mâʹst säʹmmlaid kåčča meeran (det samiska
folket) jeäʹrdõssân jeeʹres minoriteeʹttin. Viõǥǥâst åårrai vuâđđlääʹjj
šeâttmõõžž mieʹldd sääʹm meer da eetnlaž, ǩiõlʼlaž da åskldõõǥǥ beäʹlest
minoriteeʹtti vââjjlažvuõđid seeilted da viikkâd ooudâs jiiʹjjes kulttuur da
õhttsažkåʹddjieʹllem âlgg viikkâd ooudâs133. Jeäʹrdõssân räʹjjlažjânnmid
säʹmmlai vuõiggâdvuõđ jiiʹjjes ǩiõl ooudâs juätkkmõʹšše da viikkmõʹšše ij
leäkku jeäʹrben peäggtum vuâđđlääʹjj šeâttmõõžžâst.

132 Lääʹǩǩ 1995/974 (Lääʹddjânnam). Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš leäi tuʹmmeem vueʹlnn
eeʹjjest 2012 ääʹljeeʹl, leâʹša årsti parlameent ǩiõttʼtõõllmest ǩeâđđa 2015.
133 Lääʹǩǩ 1974: 152, muttâz 1976:871 da 2010:1408 (Ruõccjânnam).

4.1. Sääʹmǩiõll-lääʹjj
Jåårǥlâttam Anna-Katariina Feodoroff

T

aarrjânnmest sääʹmǩiõll-lääʹjj šiõttummuš eeʹjjest 1990 leäi
juätkk 1980-lååǥǥ looppâst älggam säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj
ooudâsviikkmõʹšše, sääʹmteeʹǧǧ alttummša, vuâđđläkka rajjum
muttsa da meeraikõskksaž tuâjjorganisaatio ILO alggmeersuåppmõõžž nââmar 169 ratifiâsttmõʹšše.134 Ǩiõllšiõttõõzz kuõʹsǩǩe aalǥâst
pâi äʹrbbvuõđlaž tâʹvvsääʹmǩiõlvuuʹdid da sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda kuʹlle
õhttsiʹžže kutt kååʹdd135. Eeʹjjest 2006 ääʹljeeʹl vaaldâšmvoudda lie õhttnam
še juuʹlev- da saujjsääʹm vuuʹdin åårrai kååʹdd da lään (ǩiičč kaart)136.
Sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda koʹlle kooʹddi lââʹssen še nellj Taarrjânnam
tââʹvmõs lääʹn, kook lie Ruija lääʹnn (Finnmark fylke), Trooms lääʹnn (Troms
fylke), Nordland lääʹnn (Nordland fylke) da Tâʹvv-Tröndelag lääʹnn (NordTrøndelag fylke). Kååʹdd da lääʹn vuäiʹtte ooccâd oođeem-, vaaldâšmda ceerkavministeriast sääʹmǩiõl vaaldšemvoudda. Ministeria tuʹmmai
ääʹššest mâŋŋa ko lij vuõššân kuullâm sääʹmteeʹǧǧ da lij arvvlõddâm
vaaldâšmvoudda õhttmest šõddi kuulid. Priimmʼmõõžžâst vaaldâšmvoudda
tuʹmmai lopplooppâst riikksååbbar.
Sääʹmǩiõll-lääʹjj vuâđđan lij vuâđđjuurd sääʹmǩiõl da taarrǩiõl õõutverddsažvuõđâst (1-5 §). Sääʹmǩiõll-lääʹjj šiõttõõzz stääʹne vuõiggâdvuõđ
sääʹmǩiõl âânnmõʹšše, ko ǩiõttʼtõõlât aaʹššid veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. Näkam
veʹrǧǧneeʹǩǩ lie jm. vaaldâšmveʹrǧǧneeʹǩǩ, sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl
kääzzkõõzz da vuõiǥâs-strooiʹtel (duõmmišttâm, pååʹles- da suʹvddiveʹrǧǧneeʹǩǩ da tuuʹrm). Ǩiõli õõutverddsažvuõđ vuäitt kuuitâǥ ââʹnned
lääʹjjest šiõttuum täävtõssân, koon tiuddlaž teâuddjummuž câʹǧǧe määŋg
rääʹjtõõzz, jm. pääikažvaaldšma uvddum veiddsõs tuʹmmeemväʹldd.
Ǩiõljeälltem ǩiõččâmvueʹjjest lääʹjj 3-7 § lie vääžnai. Tõn mieʹldd sääʹmǩiõl
vaaldâšmvuuʹdest pääiklaž da vooudlaž õõlmâs veʹrǧǧneǩtuâjjlain lij
vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõđ sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžž diõtt, jõs veʹrǧǧkonttrest leʹbe stroiʹttlest taarbšet sääʹmǩiõl
ǩiõllsiltteei tuâjjlažkååʹdd. Tuâjjuʹvddi vuäitt õhtteed mättʼtõõttmõõžž
kuõskki veʹrǧǧluõvâsvuõtt-tuʹmmstõʹǩǩe määin, koon mieʹldd tuâjjlaž
čõnnââtt reâuggad veʹrǧǧluõvâsvuõđ miõttam veʹrǧǧkonttrest mieʹrruum
ääiʹj ǩiõlltääid haʹŋǩǩeem mâŋŋa.
134 Lääʹjj 1987:56 já 1988:432 (Taarrjânnam).
135 Kååʹdd leʹjje Karasjooǥǥ (Karasjok), Kautoǩeäin (Kautokeino), Unjaarǥ (Nesseby),
Porsaaŋg (Porsangerfjord) da Teän (Tana) kååʹdd Finnmaark lääʹnest da Kaivuõn (Kåfjord) kåʹdd Trooms lääʹnest.
136 Forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk, 2005:657.
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Lääʹjj 3-8 §:in šiõtteet takai tääʹssest vuõiggâdvuõđâst vuäǯǯad sääʹmǩiõl
mättʼtõõzz. Lääʹjj mieʹldd juõʹǩǩkast (huõlǩâni jälstemsââʹjest leʹbe
kuullmõõžžâst eetnlaž jouʹǩǩe) lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad sääʹmǩiõl
mättʼtõõzz. Šiõttõs lij jurddum staanâd vââjjlažvuõđ vuäǯǯad sääʹmǩiõl
mättʼtõõzz siʹjjid, ǩeäin jie eeʹjj, jälstemsââʹj leʹbe jeeʹres määin diõtt
leäkku staanân jeeʹres šiõttõõzz, kook ouʹdde vuõiggâdvuõđ mättʼtummša.
Nääiʹt šiõttõs tiuddad mättʼtõslääʹjjest meäʹrtõllum sääʹmǩiõllmättʼtummša
õhttneei vuõiggâdvuõđid.
Taarrjânnam Sääʹmteʹǧǧ lij õõlǥtum vuåppad lääʹjj teâuddjummuž da
uʹvdded vaalpooddi seʹlvvtõõzz sääʹmǩiõl vueʹjjest jânnmest (3-12 §).
Sääʹmǩiõl ǩiõttʼtõõlât Taarrjânnam veerǥlaž ǩiõllpolitiikkâst alggmeer
ǩiõllân. Sääʹmǩiõl kuâsttjummuž da õlmmsest äärvouddmõõžž diõtt
vääžnai lij še päiʹǩǩnõmmläkka siskkneei šiõttõs. Sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd
kååʹdd lie õõlǥtum mieʹrǩǩeed sääʹmǩiõllsaž päiʹǩǩnõõm vuõssmõsân
kõõlbid, jõs vuuʹdest lie ââʹnnmest määŋgǩiõllsaž päiʹǩǩnõõm.
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Ruõccjânnmest sääʹmǩiõl sââʹj verǥsmâttmõš eeʹjjest 1999 kuuli Euroopp
suåvtõõzz minoriteʹttsuåppmõõžži137 ratifiâsttmõʹšše, koon õhttvuõđâst
sääʹmǩiõll, lääʹddǩiõll da meänǩiõll meäʹrte meersaž minoriteʹttǩiõllân.
Jânnam riikkpeeiʹvin priʹmme kueʹhtt ođđ lääʹjj , koin nuʹbb kuõski
sääʹmǩiõl âânnmõõžž da nuʹbb lääʹddǩiõl da meänǩiõl âânnmõõžž
veʹrǧǧoummivuiʹm.138 Meersaž minoriteʹttǩiõlid õhttee siõmmna jäänab
vuõiggâdvuõđid ko jeeʹres minoriteʹttǩiõlid. Sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvte neellj
tâʹvvkååʹdd vuuʹdin, kook lie tâʹvv- da juuʹlevsaaʹmi äʹrbbvuõđlaž vuuʹd.139
Nuuʹbb ǩiõllpoliittlaž oođummuž raʹjje Ruõccjânnmest juʹn lååi eeʹjj
ǩeeʹjjest, eeʹjjest 2009, kuäʹss ääiʹjab minoriteʹttǩiõll-lääʹjj koʹrvvee õõutin
ođđ laaʹjjin, kååʹtt kuâskk meersaž minoriteeʹttid da tõi ǩiõlid140. Lääʹjj 2
§:st meäʹrtet juudlaniiʹǩǩid, romaanʼniiʹǩǩid, säʹmmlaid, ruõccläʹddlaid da
torniovueʹmmniiʹǩǩid meersaž minoriteʹtten da lääʹddǩiõl, jiddiš, meänǩiõl,
romani chib da sääʹmǩiõl meersaž minoriteʹttǩiõllân.
Lääʹjj 6 §:st meäʹrtõõlât lääʹdd-, meän-, da sääʹmǩiõl vaaldšemvuuʹdid,
koin vuuʹdin kååʹdd âlgg taʹrjjeed meersaž minoriteeʹttid kuulli oummid
jm. obbnes leʹbe vuäzzai jiiʹjjesǩiõllsaž päärnai peiʹvvhååid (förskola)
da puäʹresoummihuõl (äldreomsorg). Jeeʹres vueʹzzin lääʹǩǩ stään
ââldmõsân meersaž minoriteʹttǩiõli âânnmõõžž veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm da
137
138
139
140

Council of Europe 1992 ja 1995.
Lääʹjj 1999:1175 já SFS 1999:1176 (Ruõccjânnam).
Kååʹdd leʹjje Arjeplog, Jellivaara, Jokkmokk da Kiiruna.
Lääʹǩǩ 2009:724 (Ruõccjânnam).
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vuõiggsin. Meersaž minoritetta kuulli oummust lij vuõiggâdvuõtt
ââʹnned jiiʹjjes ǩiõl, ko håidd aaʹššid kååʹdd leʹbe riikk veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm.
Vaaldâšmveʹrǧǧneeʹǩǩest peäʹlstes lij õõlǥtõs ââʹnned huõl tõʹst, što
veʹrǧǧkonttrest lie minoriteʹttǩiõl siltteei tuâjjla. Veʹrǧǧneeʹǩǩest feʹrttai
še uʹvdded teâđ meersaž minoriteeʹttid sij vuõiggâdvuõđi pirr, uʹvdded
meersaž minoriteeʹttid vââjjlažvuõđ vaaikted siʹjjid kuõskki aaʹššid da
saǥstõõllâd meersaž minoriteeʹtti eeʹttǩeeʹjivuiʹm nuʹtt jiânnai ko vueiʹtlvaž.
Sääʹmǩiõl vaaldâšmvuuʹd šooʹree ođđ minoriteʹttlääʹjjest 13 kååʹddest.
Ǥo lääʹǩǩ mâŋŋa eeʹjjest 2010 pueʹđi viõʹǩǩe, sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda
kuʹlle õhttsiʹžže 17 kåʹdded. Kooʹddid lij uvddum še vââjlažvuõtt õhttâd
vaaldâšmvoudda jiõččvääʹldlânji. Jânnam halltõs tuʹmmai jiõččvääldlaž
õhttmõõžžâst tõn mâŋŋa ǥo kåʹdd lij kuâđđam ooccmõõžžâs. Jiõččvääldlaž
ooccmõõžž veäkka sääʹmǩiõl vaaldâšmvoudda lie õhttam iiʹjjin 2010 da
2012 võl kueʹhtt kååʹdd, koon mâŋŋa vaaldâšmvuʹvdd lij vuällam veiddsânji
še saujjsääʹmvuuʹdid. Tõõzz koʹlle eeʹjjest 2015 õhttsiʹžže 19 kåʹdded
da koumm tââʹvmõs mäddteeʹǧǧ (landsting), Jämtland, Norrbotten da
Västerbotten laaʹni mäddteeʹǧǧ.
Ruõccjânnmest ǩiõllpoliittlaž jiõgg muttâz beäʹlest maainâst še
vuõssmõs takai ǩiõll-lääʹjj (språklag) šiõttummuš seämma ääiʹj ođđ
minoriteʹttlaaʹjjin141. Ǩiõll-lääʹǩǩ nâânad ruõccǩiõl sââʹjj jânnam
vueiʹvvǩiõllân (”huvudspråk i Sverige”) da obb õhttsažkååʹdd õhttsaž
ǩiõllân da tõt šiõttʼtââll jânnam vueiʹvvǩiõl da jeeʹres ǩiõli âânnmõõžž
da kõskkvuõđ. Lääʹǩǩ âânn seʹst še šiõttõõzz mättʼtummša õhttneei
ǩiõllvuõiggâdvuõđin (14 §). Tõn mieʹldd juõʹǩǩʼkast, ǩii jäälast
Ruõccjânnmest, âlgg leeʹd vââjjlažvuõtt mättjed, viikkâd ooudâs da
ââʹnned ruõccǩiõl. Seämmanalla meersaž minoritetta kuulli ooumže
âlgg uʹvdded vââjjlažvuõtt mättjed, viikkâd ooudâs da ââʹnned suu
minoriteʹttǩiõl. Takai ǩiõll-lääʹjj šiõttummuš maainâst jeäʹrben huõlâst,
mõõn eŋgglõsǩiõl sââʹj nânsmummuš tuejjad ruõcclaž õhttsažkååʹddest.
Lääʹddjânnmest sääʹmǩiõll-lääʹjj valmštõõllmõš aaʹlji juʹn
1980-lååǥǥ aalǥâst. Sääʹmteeʹǧǧ oudldeei sääʹmväʹldduumkååʹdd
(Sámi Parlamenta 1973-1995) täävtõssân leäi staaneed säʹmmlai
ǩiõllvuõiggâdvuõđid halltõsvuâkka ǩeʹrjjuum vuâđđvuõiggâdvuõttân.
Ko vuâđđvuõiggâdvuõttoođõs äjjni, lääʹjj sääʹm ǩiõl âânnmõõžžâst
veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm ǩiõttʼtõʹlle kuuitâǥ takai halltõsvueʹjjest jeärben. Lääʹǩǩ
141 Lääʹǩǩ 2009:600 (Ruõccjânnam).
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sääʹmǩiõl âânnmõõžžâst veʹrǧǧniiʹǩǩin142 pueʹđi viõʹǩǩe seämma ääiʹj
Taarrjânnam sääʹmläkka siiʹsǩuum ǩiõll-šiõttõõzzivuiʹm eeʹjjest 1992.
Lääʹǩǩ staanii ââldmõsân jiiʹjjes ǩiõl âânnmõõžž vaaldâšmveʹrǧǧniiʹǩǩin
da õlmmlaž såbbrin di vuâđđõõvi jiânnai tuʹlǩǩummša, jåårǥlâttmõʹšše da
sääʹmǩiõllsaž äʹššǩeʹrjjteeʹksti meäʹr lââʹzztummša.
Oođuum, eeʹjjest 2004 viõʹǩǩe puättam sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ143 pârgg
tuejjeed sääʹmǩiõl ââʹnnmest veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm luâđlubân veʹrǧǧniiʹǩǩi
sääʹmǩiõl tääid lââʹzzteeʹl. Sääʹmǩiõll-lääʹjj oođee eeʹjjest 2003 seämma
ääiʹj takai ǩiõll-laaʹjjin,144 kååʹtt kuâskk Lääʹddjânnam meersažǩiõlid,
lääʹdd- da ruõccǩiõl. Tõin staanee lääʹdd- da ruõccǩiõllsaž narood
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid, mäʹhtt vuâđđlääʹjjest lij õõlǥtum, leâša läkka
siskkne še sieʹvvõõzz sääʹmǩiõlid kuõskki lääʹǩǩšeâttmõõžžid. Takai ǩiõlllääʹǩǩ veekk čõõđ vuâđđlääʹjjest šiõttuum vuâđđjurddi Lääʹddjânnam
veerǥlaž kueiʹtǩiõllsažvuõđâst da meersažǩiõli, lääʹdd- da ruõccǩiõli,
õõutverddsažvuõđâst.
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Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ pueʹđi viõʹǩǩe eeʹjj 2004 aalǥâst da tõn suåvte
( jäänmõsân) säʹmmlai dommvuuʹdest (sámiid ruovttuguovlu), koʹst lääʹjj
viõʹǩǩe pueʹttem mâŋŋa lij leämmaž Lääʹddjânnam oʹdinakai kåʹdd,
kååʹtt lij veerǥlânji neelljǩiõllsaž, Aanar (Anár tâʹvvsääʹmǩiõʹlle da Aanar
aanarsääʹmǩiõʹlle). Aanar vuuʹdest mainste pukid Lääʹddjânnam kooum
sääʹmǩiõlâst. Sääʹmteʹǧǧlääʹjjest145 šiõttee säʹmmlai dommvuuʹd pirr.
Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ leʹbe sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ jie âânn seʹst šiõttõõzz, koon
vuâđald kåʹdd vuäitči ooccâd õhttmõõžž säʹmmlai dommvoudda.
Kooʹddi lââʹzzen sääʹmǩiõll-lääʹjj šiõttee tõin riikk kruugg-, pääiklažleʹbe vuʹvddvaaldâšm veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm, kooi veʹrǧǧvoudda säʹmmlai
dommvuuʹd kååʹdd koʹlle obbnes leʹbe vuäzzai. Lââʹzzen lääʹjj šiõttee
sääʹmvaaldšmest da määŋgin riikk kõõskõsvaaldâšm veʹrǧǧniiʹǩǩin,
narodjeältõkstroiʹttlest (NJS), mäddtäällniiʹǩǩi jeältõkstroiʹttlest, puäʒʒhååid
vaaldšmest di evaŋkelʼlaž-luterlaž da ortodookslaž ceerkav sääʹmvuuʹd
kuõskki tuåimmjummšest.
Lääʹjj täävtõssân lij staanâd säʹmmlaid vuõiggâdvuõđ meâldlaž vuõig142 Lääʹǩǩ 1991/516 (Lââ´ddjânnam).
143 Lääʹǩǩ 2003/1086 (Lââ´ddjânnam).
144 Lääʹǩǩ 2003/423 (Lââ´ddjânnam).
145 Lääʹǩǩ 1995/974, 4 §. Säʹmmlai päiʹǩǩvoudda koʹlle Aanar kååʹdd lââʹssen Enontekiö
da Uccjooǥǥ kååʹdd di Suäʹđjel kååʹdd tââʹvbieʹll, Lappi palggâz vuvdd.
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gâdvuõttjååttmõʹšše da šiõǥǥ vaaldšma ǩiõlâst huõlǩâni. Veʹrǧǧniiʹǩǩi
âlgg viikkâd čõõđ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid krååʹma, štõ tõiʹd
õõlǥči jeeʹrab nuäjjõõttâd. Lääʹǩǩ kuâskk pukid Lääʹddjânnmest mainstum
sääʹmǩiõlid: tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm.
Ko ǩiõttʼtõõlât aaʹššid säʹmmlai dommvuuʹdest åårrai riikk leʹbe kooʹddi
veʹrǧǧkonttrin leʹbe tuåimmpaaiʹǩin, lij säʹmmlast lääʹjjmeâldlaž
vuõiggâdvuõtt jiiʹjjes vaʹlljummšes mieʹldd ââʹnned lääʹdd- leʹbe
sääʹmǩiõl. Vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl kuâskk še jeeʹresnallšem
tuåimmorgaani såbbrid vuässõõttmõõžž. Lääʹjj pirrõʹsse kuulli veʹrǧǧniiʹǩǩi
iʹlmmtõõzzi, kuultõõzzi da vuäʹpstemkõõlbi õʹlǧǧe še leeʹd sääʹmǩiõʹlle.
Säʹmmlai dommvuuʹd veʹrǧǧniiʹǩǩi õõlǥtõs lij ooudâsviikkâd sij tuåimin
sääʹmǩiõl âânnmõõžž. Lääʹǩǩ âânn seʹst še šiõttõõzzid vuõiggâdvuõđâst
tuʹlǩǩummša, äʹššǩeʹrjjteeʹksti jåårǥlâttmõõžžid da vuõiggâdvuõđâst
iʹlmmted sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân narodteâttriâššmõʹšše.
Teʹl ko riikk da kååʹdd veʹrǧǧneeʹǩǩ päʹlǩǩee ođđ tuâjjlaid säʹmmlai
dommvuuʹdest, lääʹjj mieʹldd seeʹst feʹrttai väʹldded lokku tõn, što pukin
veʹrǧǧkonttrin vuäiʹtte kääzzkâʹstted ääʹššlaid še sääʹmǩiõʹlle. Veʹrǧǧneeʹǩǩ
âlgg še škoouʹlʼjummuž jäʹrjsteeʹl leʹbe jeeʹres vueʹjjin ââʹnned huõl tõʹst,
što tõn tuâjjlain lij sij tuâj õõlǥtem sääʹmǩiõl täidd. Lääʹjj pirrõʹsse kuulli
veʹrǧǧniiʹǩǩi veʹrǧǧoummin lij vuõiggâdvuõtt päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõʹtte
sääʹmǩiõl tääid haʹŋǩǩeem diõtt.
Lääʹjjest šiõttee še jeärben sääʹmtegga kuulli tuâjain. Lääʹǩǩ õõlǥat
sääʹmteeʹǧǧ uʹvdded vaalpõõʹji čiõlǥtõõzz sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvvtummšest,
säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest da ǩiõllvueʹjj
ooudâsviikkmest. Klemetti Näkkäläjärvi eeʹjjest 2008 valmštõõllâm
vuõssmõs seuʹrrjemrapoort mieʹldd lääʹjj teâuddjummšest leʹjje jiânnai
vännsõs pääiʹǩ146.
Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr vaʹsttad jm. sääʹmǩiõll-lääʹjj õõlǥtem
äʹššǩeʹrjj-jåårǥlâttmõõžži tuåimtummšest veʹrǧǧniiʹǩǩid, reâugg sääʹmǩiõl
sââʹj pueʹrummuž ouʹdde õhttsažkååʹddest da vuåpp sääʹmǩiõll-lääʹjj
teâuddmõõžž. Sääʹmǩiõl koontâr vaʹsttad še tän rapoort lokku 3.15.
ǩeʹrjjuum Sámi Giellagáldu vaaldšemvuõđlaž tuâjain.

146 Näkkäläjärvi 2008.
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4.2. Sääʹmǩiõl ouddpeâmmast da škooultummšest
Jåårǥlâttam Sara Wesslin
Ouddpeâmm (0-5 v)147

L

ääʹddjânnmest sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm juâkkââtt 1) lääʹjjviõkksaž
sääʹmǩiõllsaž päärnai jieʹnnǩiõllsaž peiʹvvhoiddu, kååʹtt lij õõlǥteei pukin sõõʹjin Lääʹddjânnmest da 2) sääʹmǩiõlid jeällteei
sääʹmǩiõllpieʹsstuåimmjummša, mõõn Sääʹmteʹǧǧ teäggat VKM:st
vuåǯǯum riikktuärjjõõzzin. Kååʹdd mäʹhsse vueʹzz kuulin.
Taarr peiʹvvhåiddlääʹjj (mánáidgárdeláhka/ barnehageloven) mieʹldd
sääʹmvuuʹdi kååʹdd vaʹsttee tõʹst, što sääʹmpäärnai peiʹvvhååid riâššât
sääʹm ǩiõli da kulttuur vuâđald. Jeeʹres kooʹddin feʹrttai riâššâd
sääʹmpäärnai peiʹvvhåidd nuʹt, što sääʹmpäärna vueiʹtte viikkâd ooudâs
jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur.

96

Ruõccâst meersaž uuʹccbõs jooukid da uuʹccbõs ǩiõlid kuõskki lääʹǩǩ õõlǥti
sääʹmǩiõl halltõsvoudda kuulli kooʹddid riâššât sääʹmpäärnaid peiʹvvhååid
(förskola) vuässas leʹbe obbnes sääʹmǩiõlin.
Vuâđđškooul, lookkjiškooul da ämmtallaš škooultõs148
Lääʹddjânnam vuâđđmättʼtemlääʹjj mieʹldd sääʹmǩiõll vuäitt leeʹd
vuâđđmättʼtõõzz mättʼtemǩiõll. Säʹmmlai dommvuuʹdest jälsteei sääʹmǩiõl
siltteei mättʼtõõttji mättʼtõs âlgg uʹvdded lääʹjj mieʹldd jäänmõsân
sääʹmǩiõʹlle. Sääʹmǩiõl mättjet še jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättaunnsen,
koozz õhttan läädd leʹbe ruõccǩiõl mättʼtõs sääʹmǩiõllsaid jeärben
šiõttum mättmeäʹr mieʹldd. Sääʹmǩiõl vuäitt mättjed še vuâđđmättʼtõõzz
vueʹllklaaʹssin aʹlǧǧi kuʹǩes veeʹresǩiõllân da pâʹjjklaassin vuäʹnkõs
veeʹresǩiõllân. Sääʹmǩiõll vuäitt leeʹd še ǩiõll-laauǥ ǩiõll.
6-âkksa vuõssmättʼtõs šieʹtteš pukid õõlǥteejen eeʹjjes 2014
vuâđđmättʼtemläkka tuejjuum muttsin. Vuõssmättʼtõõzz sääʹmǩiõli kuõskki
šeâttmõõžž lie seämma, ko vuâđđškooulâst.
147 Lääʹǩǩ 1973/36, muttâz 1981/875 da 2015/580 (Lääʹddjânnam); Lääʹǩǩ 2005:64
(Taarrjânnam); Lääʹǩǩ 2009:724 (Ruõccjânnam).
148 Lääʹjj 1998/628 (vuõssmättʼtõõzzõõlǥtemvuõđ kuõskki muuttâs 2014/1040),
1998/629, 1998/630, 2009/1705, 2010/252 (Lääʹddjânnam); Lääʹǩǩ 2010:800, muttâz
2014:458 da 2015:194 (Ruõccjânnam); Lääʹǩǩ 1998:61 (Taarrjânnam).
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Säʹmmlai dommvuuʹdest mättʼtõõzz teâuddjummuž da ouddnummuž
vueiʹtlvâstt säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi vuäǯǯam teäggtõs. Kååʹdd vuäǯǯa
nuʹt 100% teäggtõõzz sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst puättam
uʹčteeʹli päʹlǩǩmâânaid. Säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn vueiʹtte uʹvdded
vuâđđmättʼtõõzz tiuddeei, mättʼtõshalltõõzz jeeʹrab teäggtum sääʹmǩiõl
mättʼtõõzz, jos sääʹmǩiõll lij mättʼtõõđi jieʹnnǩiõll leʹbe piârrjest õnnum
jeeʹres ǩiõll.
Tän mättʼtõõzz riâššjeei vueiʹtte vuäǯǯad riikkteäggtõõzz kueiʹt neäʹttelčiâss
mättʼtõʹsse. Sääʹmǩiõli mättʼtõõđi lie dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn samai occanj.
Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz äuʹǩǩeet pâi siõmmna da pâi teʹl täʹl. Tän
kuõskki jeäʹrab riâššmõš leʹbe teäggtõs ij leäkku (2015).
Sääʹm-mättʼtõõzzâst jääʹǩǩtet meersaž Vuâđđmättʼtõõzz mättʼtemplaan
vuâđaid (2014). Kååʹdd priʹmme pååđai pääiklaž mättʼtemplaan sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz vääras. Säʹmmlai mättʼtõõzz täävtõssân lij tueʹrjjeed
mättʼtõõđi šõddmõõžž siʹjji ǩiõʹlle, kulttuuʹre da õhttsažkådda di uʹvdded
siʹjjid vuäittmõõžž šõddâd sääʹmkulttuuräʹrbbvuõʹtte.149
Sääʹmǩiõll vuäitt leeʹd mättjemǩiõlin lookkjiškooulâst da ämmtallaš
škooultummšest, leâša tõõzz ij leäkku tõn kuõskki õõlǥtõs. Sääʹmǩiõll
vuäitt leeʹd lookkjiškooulâst jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättjemaaunâs,
vuâđđmättjummšest alttuum kuʹǩes veeʹresǩiõl da lookkjiškooulâst altteei
vuäʹnkõs veeʹres ǩiõli mättjemaaunâs. Sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl da vuäʹnkõs
ǩiõl teeʹst lij vueiʹtlvaž spraavded pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzzâst puki koolm
sääʹm ǩiõl beäʹlest. Jeeʹres bieʹlin pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõs lij lääʹdd- lebe
ruõccǩiõllsaž. Sääʹmǩiõl vuäitt mättʼtõõttâd jieʹnnǩiõl mättjemaunnsen
ämmatlaž škooultõõzzâst.
Aanrest åårrai Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs oudd rapoortâst õuddlest
peäggtum (kč. lååǥǥid 3.9 da 3.11) sääʹmǩiõli intensiivškooultõõzzi
da virtuaalkuursi lââʹssen ämmtallaš vuâđđškooultõõzz määŋgain
suõʹrjin. Sääʹmkulttuuʹre pukin ââldmõsân õhttne tõn luâtt-tääll-linnj,
puäʒʒhoiʹddjeei ämmat-tuʹtǩǩõʹsse viikki škooultõs da sääʹm ǩiõtt-tuâj
artesaanškooultõs. Škooultemkõõskõs lij riikk mättʼtõõttâmstrooiʹtel da
tõn vääras lij šiõttuum jiijjâs lääʹǩǩ. Mättʼtõõttâmstroiʹttel mättʼtemǩiõl lie
lääʹddǩiõll da sääʹmǩiõll.
149 Mättʼtõshalltõs 2014, lååkk 9.1.
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Ruõcc vuâđđškoouʹlin lie kolmm jeeʹresnallšem sääʹm-mättʼtõõzz
vaʹlljeemnalla.
1) Sääʹmpäärna vuäiʹtte spraavdõõttâd mättjemõõlǥtemvuõđâst
jeäʹrab sääʹmškooulin, kook lie õhttsa vitt da kook lie vueʹss aalmilaž
škooulstroiʹttel. Sääʹmškoouli ouddam mättʼtõs kätt vuâđđškooul eeʹǩǩklaassi 1-6 -mättʼtõõzz. Sääʹmškooulin vaʹsttad riikk da tõin lij jiijjâs
vaaldâšm (Sameskolstyrelsen/SamS)150. Sääʹmškoouli feʹrttai uʹvdded
mättʼtõõzz nuʹtt sääʹmǩiõʹlle, ko ruõccǩiõʹlle.
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Sääʹmškoouli õhttvuõđâst tuåimmje še sääʹmmpeiʹvvhåidd (förskola) da
vuõss-škooulklaass (förskoleklass). Lââʹzzen škooul rieʹšše škooulpeeiʹv
mââibeäʹlnn luõvâsvuõđ tuåimid (fritidshemmet). Sääʹmškooulin jääʹǩǩtet
meersaž mättjemplaan, koʹst lie sääʹmškooulid pijjum jeäʹrab tuâi lie
ǩeeʹrjtum lââzztõõzzin. Sääʹmškooul vaʹsttad mättʼtemplaan mieʹldd tõʹst,
što juõʹǩǩkaž tõn spraavdam mättʼtõõtti silttâd mainsted, lookkâd da
ǩeeʹrjted säämas da lij tuåimlanji kueiʹtǩiõllsaž (funktionellt tvåspråkig).
Juõʹǩǩka sääʹmškooul jååʹtti mättʼtõõđi feʹrttai mättʼtemplaan mieʹldd
tieʹtted alggmeeru säʹmmlai kulttuurâst, ǩiõlâst, åskldõõǥǥâst da historiast.
2) Integrõsttum sääʹm-mättʼtõs (integrerad samisk undervisning) kooll še
SamSi tuâjaid. Tõt vuäitt tueʹjjeed kååddlaž vuâđđškooulin suåppmõõžž
sääʹmkulttuur da sääʹmǩiõl mättʼtõõzz integrasttmõõžžâst škooul
mättʼtõʹsse. Integrõsttum sääʹm-mättʼtõs tuåimmai täujja pâʹjjklaassin
juätkkan sääʹmškooul mättʼtõʹsse.
3) Sääʹmǩiõl vuäitt mättjed še jieʹnnǩiõl (modersmål) mättaunnsen.
Jieʹnnǩiõlin juuʹrdet Ruõcc škooulâst minoriteeʹtti ǩiõlid. Jieʹnnǩiõl
mättʼtõõzz vuäǯǯmõõžž mäinnan leäi ouddâl, što ǩiõll feʹrttai leeʹd
dommǩiõll da, što mättʼtõõđjin feʹrttai leeʹd ǩiõl vuâđđsilttõs. Vueʹǩǩ
mottji eeʹjjest 2015 da sääʹmǩiõl määtt vuâđđmättʼtõõzzi rääʹjest pueʹtte
vueiʹtlviʹžžen škooul-läkka rajjum muttâz diõtt. Škooul lij leämmaž õõlǥtum
riâššât jieʹnnǩiõl mättʼtõõzz pâi teʹl, ko tõʹst lij leämmaž âânnmõõžžâst
suåppi uʹčteeʹl. Uʹčteeʹl vääʹnn lij leämmaž täujja cõgldõssân jieʹnnǩiõl
mättʼtõõzz riâššmõʹšše. Vueʹjj vueʹrdet mottjem eeʹjjest 2015 ääʹljeeʹl.
Škooul vueiʹtte täʹst ooudâs tättad sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõõzz
sääʹmškoouʹlin, jõs tõin jie leäkku âânnmõõžžâst suåppi uʹčteeʹl.
Lookkjiškooulâst (= aalmilaž da ämmtallaš linnj), mättʼtõõđjin lij vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl mättʼtõʹsse, jos mättʼtõõtti silttâd ǩiõl
150 < http://www.sameskolstyrelsen.se >
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juʹn ouʹddlest puârast (goda förkunskaper). Ruõcc lookkjiškooulin
Jokkmååʹǩǩest leʹddi Bokenškooulâst151 lij jiijjâsnallšem sääʹmlookkjiškooul
vaʹlljeemnalla.
Taarr mättʼtemlääʹjj sääʹmǩiõl kuõskki šeâttmõõžž lie ǩeeʹrjtum
vuõiggâdvuõttân. Mättʼtemlaaʹjjin fiʹttjet nuʹtt vuâđđškooul ko tõn mâŋŋa
puõʹtti škooul (videregående skole) kuõskki šeâttmõõžžid. Juõʹǩǩkast
sääʹmǩiõl vaaldšemvuuʹd škooulneeʹǩǩest lij tuâkksest huõlǩani
vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad nuʹtt sääʹmǩiõl ko sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz. Juõʹǩǩ
sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹm-mättʼtõõttjest lij vuõiggâdvuõtt
vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz. Jos škooulin ij leäkku vueiʹttemvuõtt
âʹlddmättʼtõʹsse, mättʼtõõzz vueiʹtet riâššâd vaʹlljeeʹl ouddmiârkkân
ougglõsmättʼtõõzz. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõs sääʹmvuuʹdi åålǥbeäʹlnn lij
vueiʹtlvaž snäätnas määinaivuiʹm. sääʹmvuuʹd kåʹdd vuäitt tuʹmmjed
sääʹmǩiõl mättjummšest pukid õhttsaž mättaunnsen.
Sääʹmǩiõl vuäitt mättʼted mättplaanâst meäʹrtum vaʹlljummši mieʹldd.
Tõk lie sääʹmǩiõll 1 (vuõssmõs ǩiõll/jieʹnnǩiõl mättaaunâs), sääʹmǩiõll 2
(nuʹbb ǩiõl mättaaunâs mättʹtõõđjid, ǩeäk silttee ǩiõl måtam veʹrdd škooul
aalǥâst), sääʹmǩiõll 3 (mättʹtõõđjid, ǩeäk alttee sääʹmǩiõl mättjummuž
vuâđđškooulâst da sääʹmǩiõll 4 (mättʹtõõđjid, ǩeäk alttee sääʹmǩiõl
mättjummuž lookkjiškooulâst).
Pukin sääʹmǩiõl vaaldšemvuuʹdin leʹddi škooulin da še jeeʹres sõõʹjin
jânnmest sääʹm mättʼtõõzzâst jääʹǩǩtet väʹlddkååddlaž sääʹmmättʼtemplaan. Säʹmmla kulttuursiiskõõzz, historia da äärv lie ǩeeʹrjtum
mättjemplaaʹne, kook muđoi jääʹǩǩte Taarr škooul mättaaunâsjuâǥǥ.
Sääʹmǩiõl, sääʹmǩiõllsaž õhttsažkåʹddmäätt da luâtt-teâđ mättʼtemplaan
oođeeš eeʹjjest 2013.
Sääʹmǩiõll lij mättjemǩiõlin sääʹm lookkjiškooulin (=aalmilaž da ämmtallaš
linnj) Karasjooǥǥâst da Kautokeinost. Sääʹmǩiõl vuäitt mättjed 1. da 2.
ǩiõllân. Lookkjiškooulâst lie jiijjâsnallšem sääʹmliinj vaʹlljeemnalla.
Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõs. Taarr beäʹlnn sääʹmǩiõli ougglõsmättˈtõõzz altteeš viikkâd ooudâs 1990-lååǥǥ peäʹlrääʹjest. Ougglõsmättʹtõsvuäittmõõzzi veäkka lij põrggum ainsmâʹtted jeäʹrben säʹmmlai
dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹm-mättʹtõõđjid vuäittmõš jiijjâs ǩiõl
mättjummša. Vaʹlljeemnalla åårrai mättjemnääʹll, mâʹte ougglõsmättʹtõs
151 < http://www.bokenskolan.jokkmokk.se/ >
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lij rajjum vueiʹtlviʹžžen eeʹjjest 1998 viõʹǩǩe puättam mättʼtemlääʹjjest152.
Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõõzz riâššmõʹšše lij čuäʹjtum jiijjâsnallšem
teäggtõs da rajjum pukin sääʹmǩiõlid (saujj-, juuʹlev da tâʹvvsääʹmǩiõll)
jiijjâs ougglõsmättʹtõõzz säiʹmmõs.
Saujjsääʹmvuuʹdest sääʹmǩiõl ougglõsmättʹtõõzz rieʹšše Röroozzâst
tuåimmjeei sääʹmǩiõllkõõskõs Aajege, Snåsa sääʹmškooul, Brekken
škooul da Hattfjelldaalâst (Árborde) tuåimmjeei sääʹmškooul (GaskeNøørjen Saemien skovle). Hattfjelldal sääʹmškooul, kååʹtt tuåimmji ouddâl
âʹlddmättʼtõõzz uʹvddi aazzjipõrttškooulin, čiŋlmââvv ânnʼjõžääiʹjest pâi
sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõʹsse da saujjsääʹmǩiõl ǩiõll-lauggi riâššmõʹšše.
Juuʹlevsääʹmvuuʹdest ougglõsmättʹtõõzz ouʹdde Bodø škooul da
Tiitisvuõnâst (Tysfjord) tuåimmji juuʹlevsäʹmmlaž ǩiõll- da kulttuurkõõskõs
(Árran julevsáme guovdásj). Tâʹvvsääʹmǩiõl ougglõsmättʹtõõzz uuʹdet
määŋgain Finnmaark vuuʹd škooulin. Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõõzz tiuddad
täujja sääʹmǩiõllsaž ǩiõll-laauǥmättʼtõs jeeʹres mättaunnsin.
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Nordlaand lääʹnnhalltõs (Fylkesmannen i Nordland) lij vuäǯǯam riikkâst
tieʹǧǧ ougglestuʹčteeʹli škooultõʹsse. Lââʹssen määŋg uʹčteeʹl lie vuäǯǯam
škooultõõzz neellj kååʹdd altteem neʹttškooul (Norsk Nettskole153)
pääiʹǩ. Riikk täällarvvlõõzzâst lij čuäʹjtum teäggtõõzz sääʹmǩiõli
ougglõsmättʹtõõzzâst taarbšum diǧitaalʼlaž resuuʹrsid da mättmateriaal
ooudâs viikkmõʹšše. Taarr mättʼtõshalltõs (Utdanningsdirektoratet154)
lij tuejjääm vueiʹtlviʹžžen sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz taʹrjjummuž še
räʹjjlažjânnmid.
Ruõcc mättʼtemläkka ǩeeʹrjteš vuõssmõs ougglõsmättʹtõõzz
(fjärrundervisning) kuõskki šeâttmõõžž ǩeässa 2015. Ouddâl tõn sääʹmǩiõl
ougglõsmättʹtõõzz lij uvddum uuʹcceld jeeʹrab looʹvin da ǩiččlõddâmmiõlâst. Taarr beäʹlnn tuåimmjeei Hattfjelldal (Árborde) sääʹmškooul, kååʹtt
lij haʹrjjnam ougglõsmättʹtõʹsse, lij ouddam saujj- da tâʹvvsääʹmǩiõlid
ougglõsmättʹtõõzz måtam Ruõcc škooulid. ougglõsmättʹtõs lij
lookkâmeeʹjj 2015-2016 aalǥ rääʹjest vueiʹtlvaž jm. sääʹmǩiõli jieʹnnǩiõl
mättʼtõõzzâst nåkam škooulid, koin jie leäkku vuäǯǯmest ââʹnteei sääʹmǩiõl
uʹčteeʹl. Škooultõõzz riâšši vuäitt raajjâd õõutsââʹjest riikkin suåppmõõžž
ougglõsmättʹtõõzzâst. SamS, kååʹtt lij riikk škooulin tuåimmjeei
sääʹmškoouli vaaldšemorgaan, vuäitt puõʹttivuõđâst suåppâd sääʹmǩiõli
ougglõsmättʹtõõzz riâššmõõžžâst jeeʹres škooulid. Mättʼtemlääʹjjest
152 Lääʹǩǩ 1998:61, 6-2 §; Forskrift 1999/722, 7-1 §.
153 < http://norsknettskole.pedit.no/web/ >
154 < http://www.udir.no/ >
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meäʹrtõõlât ougglõsmättʹtõs nääiʹt: ”I denna lag avses med
fjärrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informationsoch kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte
i tid.155” Meäʹrtõõllmõõžžin haaʹleet räʹtǩǩed ´fjärrundervisning´ nuuʹbb
ougglõsmättʹtõõzz maallâst, koonn halltõõzz škooul-lääʹǩǩmuttâz kuõskki
čuäʹjtõõzzâst kååččat nõõmin ´distansundervisning´. Ääiʹjben peäggtum
saaʹnin čuäʹjtet interneeʹttest leʹddi jiõččnaž mättʼtõõttmõʹšše, mâʹst
uʹčteeʹl da mättʼtõõtti jie kaaunõõđ reaalääiʹjest. Škooul-läkka rajjum
muuttâs ouddlâstt, što mättʼtõõzz vuâsttavaʹlddi škooulâst lij mieʹldd še
mättʹtõõđjid vieʹǩǩteei oʹhjjeei.
Lääʹddjânnmest vuâđđmättʼtemlääʹǩǩ ouddlâstt, što mättõõlǥtum
škooulneeʹǩǩi mättʼtõs lij âʹlddmättʼtõõzz. Ougglõsmättʹtõs lij mååžna teʹl
jm. lookkjiškooulin da vuõrâsoummi mättʼtõõzzâst. Vuâđđmättʼtemlääʹjj
ǩiõččâmvueʹjjest ougglõsmättʹtõssân jeäʹt ǩiõčču nåkam video- leʹbe
teâttmašinakõskksaž mättʼtõõzz, mâiʹd mättʼtõõđi seuʹrrje škooulâst
da koʹst mättʼtõõđi jiijjâs uʹčteeʹl leʹbe staanvuõđâst vaʹstteei person lij
mieʹldd. Lääʹddjânnmest ij teʹl mainsted-i ougglõsmättʹt õõzz pirr, peʹce
ougglõsõhttvuõđi õõʹnni mättʼtõõzzâst.
Sääʹmǩiõl mättʼtõõzz tääʹzzest sââʹjj lij problemaatlaž, ko sääʹmmättʹtõõđjin väʹlddvueʹss (aʹrvvõõzz mieʹldd 65-70 %) jälste da väʹʒʒe
škooul vuuʹdin, koin sääʹmǩiõli âʹlddmättʼtõs ij leäkku mååžna jm. uʹčteeʹl
vääʹnn diõtt. Säʹmmlai dommvuuʹd ålggbeällsaž škooultõõzz riâššjin jie
leäkku läkka vuâđđtõvvum õõlǥtõõzz sääʹmǩiõl mättʼtõõzz riâššmõʹšše.
Vuâđđmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõʹsse vuäǯǯamnalla leʹddi
riikkteäggtõs ij leäkku riʹjttjeei di ougglestuʹčteeʹl da jiijjâs škooulâst
ougglõsčiâss valvvjen tuåimmjeei oummu paʹlǩǩummša.
Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõõzz lij juʹn kuʹǩes ääiʹj uvddum muäʹdd sääʹmvuuʹd
åålǥbeäʹlnn škooul jååʹtti lookkjiškooulnekka piirieeʹjji. Mättʼtõs lij riâššum
säʹmmlai dommvuuʹd lookkjiškoouli pääiʹǩ. Ođđ tuåimin eLukio156 aaʹlji
taʹrjjeed tâʹvvsääʹmǩiõl lookkjiškooulkuursid čâhčča 2014.
Vuõrâsoummi mättʼtõõzzâst sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõõzz säiʹmmpedagogiikk da teeknlaž čåuddmõõžžid lie viikkâm ooudâs Sääʹmvuuʹd
škooultemkõõskõs, kååʹtt lij riâššâm vuõrâsoummid jurddum säiʹmmkuursid
155 Lääʹǩǩ 2015:194, 1 kap. 3 § (Ruõccjânnam).
156 < http://www.elukio.fi/etusivu >, eLukio lij 20 jiõččnaž lookkjiškooul säiʹmmõs,
kååʹtt taʹrjjad õhttsatuâjjan lookkjiškooulmäättaid.
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pâʹjjel lååi eeʹjj ääiʹj( kč. lååǥǥ 3.11.). Škooultemkõõskõõzzâst uvddum
lääʹǩǩ ij raajj võl tän ääiʹj vueiʹtlviʹžžen sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid õõʹnni
mättʼtõõzz ouddmõõžž vuâđđmättʼtõõzz mättʹtõõđjid.
Sääʹmteʹǧǧ lij juʹn kuuʹǩǩ ääiʹj raajjâm mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje
čuäʹjtõõzzid tuejjeed vueiʹtlviʹžžen sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõõzz
puõʹttivuõđâst mättʼtõõzz teäggtem- da tuåimmsallaš lääʹjjšeâttmõõžž
beäʹlnn. Ministeriaid lij še eeʹjjest 2012 kuâđđam rapoortâs sääʹmǩiõl
jeälltemprograamm valmštõllum tuâjj-joukk čuäʹjti ougglõsmättʹtõõzzid
äuʹǩǩeei mättʼtõõzz ooudâsviikkmõõžž staanât jeäʹrben säʹmmlai
dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn uvddum sääʹmǩiõl mättʼtõs. Ministeria alttii
ǩeâđđa 2015 čiõlǥtõstuâi, koon täävtõssân lij tuejjeed sääʹmǩiõli
ougglõsmättʹtõs vueiʹtlviʹžžen.
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Ânnʼjõž sââi vueiʹnet neuʹrrtem vuâđđlääʹjjest säʹmmlaid alggmeeran
staanum vuõiggâdvuõđ jiijjâs ǩiõʹlle da kulttuuʹre. Sääʹmteʹǧǧ lij
ǩiõččam Ânnʼjõž sââi viikkâd tõõzz, što sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân mainsteei
dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei päärna da nuõr päʹcce lookkâmda ǩeeʹrjtemtääidteʹmen jiijjâs ǩiõlâst. Võl jiânnʼjõs sääʹmpäärna da
-nuõr mõõnte vooʹps vuäittmõõžž mättʼtõõttâd da jeällted sooǥǥeez
alggveärlažǩiõl.157
Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid õõʹnni mättʼtõõzz lij kuuitâǥ uvddum
mââimõs iiʹjjin uʹcc jouʹǩǩe vuâđđmättʹtõõđjid, ko jeeʹres ij leäkku leämmaž
vaʹlljeemnalla. Ruäʹvnjaarǥ gåårad lij vuästtam mättʼtõõzz Sääʹmvuuʹd
škooultemkõõskõõzzâst da mättʼtõõzz riõʹššeš lookkâmeeʹjjest 2014-2015
mättʼtõõđi dååma škooulpeeiʹv mâŋŋa. ougglõsmättʹtõõzz lij uvddum še
måttmid jeeʹres gåårdid da teäddõõzz tõõzz, što ougglõsmättʹtõõzz vuäitt
taʹrjjeed lie čiõlggsânji šorrnam.
Vuõrâsoummi mättʼtõs158
Ruõcc Jokkmååʹǩǩest leʹddi säʹmmlai škooultemkõõskõs (Sámij åhpadusguovdásj/ Samernas utbildningscentrum), oudd ämmtallaš da
vuõrâsoummi mättʼtõõzz jm. säʹmmlai ǩiõtt-tuâjain. Lââʹssen tõt reâšš
jeeʹrestässʼsaž sääʹmǩiõllškooultõõzz âʹldd- da ougglõsmättʹtõʹssân da
tuâjj õhttsažtuâi universiteeʹttivuiʹm da Taarr Kautokeinost leʹddi Sääʹm
õllškooulin.
157 Sámediggi 19.5.2015 a da b (Lääʹddjânnam).
158 < http://www.samernas.se/ >; < http://www.sogsakk.fi >; Lääʹǩǩ 2010/252
(Lääʹddjânnam).
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Lääʹddjânnam Aanrest leʹddi Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs reâšš
vuõrâsoummid jurddum sääʹmǩiõl da kulttuur ( jm. ǩiõtt-tuâi) škooultõõzz
vuäʹnkõs kuursin, säiʹmmkuursin da âʹlddmättʼtõssân jeeʹres sõõʹjin
sääʹmvuuʹd da še jeeʹres sõõʹjin jânnmest. Škooultemkõõskõs tuâjj
õhttsažtuâi Oulu da Lappi universiteeʹttivuiʹm da Kautokeinost leʹddi Sääʹm
õllškooulin da pohtt õlltääʹzz škooultõõzz sääʹmvoudda.
Universiteeʹtt da õllškooul
Lääʹddjânnmest sääʹmǩiõl vuäitt mättʼtõõttâd kolmmân
universiteeʹttest159. Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttâst (University
of Oulu) lij väʹldd-kååddlaž tuâjj pukin koolm sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur
ââʹlmõs mättʼtõõzzâst da tuʹtǩǩummšest. Aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõl
vuäiʹtte leeʹd mättʼtõõttjest väʹldd- leʹbe čårraunnsen. Vueiʹttemvuõtt
mättʼtõõttâd nuõrttsääʹmǩiõl ävvni eeʹjjest 2015 da jeeʹres sääʹmǩiõlivuiʹm
õõutårra. Aanar da nuõrttsääʹmǩiõl määtt lie plaanum ǩiõlljeälltem
ǩiõččâmvueʹjjest da juätkkan 2010-lååǥǥast alttuum ǩiõl intensiivlaž
vuõrâsoummi škooultõʹsse. Ǩiõlljeälltem ǩiõččâmvueʹǩǩ miârkkšââvv
ouddmiârkkân tõn, što väʹlddaaunâsmäättaid vuäiʹtte jieʹnnǩiõllsa
leʹbe jieʹnnǩiõlnalla ǩiõl siltteei lââʹssen ooccâd še mättʼtõõđi, ǩeäk jie
silttâd ǩiõl. Mättjummuž õʹnne seʹst še ǩiõl revitalisâsttmõʹšše õhttõõtti
mättjempõõʹjid, vuâkksaž ǩiõlltuâi da ǩiõllmäästarhaʹrjjtõõzz.
Ǩiõl lââʹssen Giellagas-instituuttâst vuäitt mättʼtõõttâd väʹldd- lebe
čårraunnsen sääʹmkulttuur. Giellagas -instituuttâst vaalmštââvv nääiʹt
filosofia kandidattân, maiʹsttren da dåhttren, ǩeäin lij väʹlddaunnsen joǥo sääʹmǩiõll leʹbe sääʹmkulttuur. Sääʹmǩiõli mättjummuš õhttââtt še
uʹčteeʹlmäättaid, kååʹtt miârkkšââvv tõn, što mättʹtõõđjin lij vuäittmõš
valmštõõvvâd sääʹmǩiõl aaunâsuʹčteeʹlen, jeeʹres mättaunnsi sääʹmǩiõllsaž
aaunâsuʹčteeʹlen leʹbe sääʹmǩiõllsaž klaassuʹčteeʹlen. Sääʹmǩiõlid
vuäitt mättʼtõõttâd Giellagas-instituuttâst jieʹnnǩiõl leʹbe veeʹresǩiõl
mättjummšin. Stroiʹttlest lij nuʹtt sääʹmǩiõl ko sääʹmkulttuur professuur.160
Oulu universiteeʹtt lij Lääʹddjânnam universiteeʹttin oʹdinakai, koʹst lij
mååžna mättʼtõõttâd sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl tääʹzzest väʹlddaunnsen. Tõt
lij še oʹdinakai universiteʹtt, koʹst lij jiijjâs-i sääʹmǩiõl aaunâsuʹčteeʹl
škooultemlinnj.
Lappi universiteeʹttest (University of Lapland) lij mååžna spraavded
jieʹnnǩiõllsaid ( jieʹnnǩiõl mättmeäʹr lookkjiškooulâst spraavdum leʹbe
159 < http://www.oulu.fi/giellagasinstituutti/ >; < http://www.ulapland.fi/Suomeksi/
Tutkimus/Saamentutkimus >; < http://www.arcticcentre.org/ >; < http://www.helsinki.fi/
sup/suomalaisugrilainen/zsa.html >.
160 Lehtola 2014.
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oummid ǩeäin lie vaʹstteei teâđ) jurddum tâʹvvsääʹmǩiõl vuâđđmäättaid
25 mn, koid vuäitt õhtteed jm. klassuʹčteeʹli tuʹtǩǩõʹsse da nääiʹt
spesialʼlõõvvâd sääʹmǩiõllsaž klassuʹčteeʹlen. Mättʼtõõđi, ǩeäi jieʹnnǩiõll
ij leäkku sääʹmǩiõll, vueiʹtte spraavded sääʹm ǩiõllmäättaid universiteeʹtt
ǩiõllkõõskõõzzâst. Lappi universiteeʹtt sääʹmtuʹtǩǩummuš kooll sueʹrj
sizz, koʹst pââimõssân teäʹdde ǩeâllʼjeei ouddnummuž, vuõiggâdvuõđ
da vuõiggmeâldlažvuõđ strateeglaž ääʹšš. Jeäʹrben tõn jiijjâsnallšem
tuʹtǩǩeemtäävtõssân lie alggmeeraid õhttõttum teeʹm. Lappi
Universiteeʹttest lij väʹlddkååʹddlanji tuâjjan sääʹmvuõiggâdvuõđ da
säʹmmlažvuõʹtte õhttneei õhttsažkååddlaž tuʹtǩǩummuš. Universiteeʹttest
lij sääʹm tuʹtǩǩummša veäʹǩǩprofessuur da kueʹhtt tuʹtǩǩeei veeʹrj. Aarktlaž
kõõskõõzzâst tuåimmai sääʹm spesiaaltuʹtǩǩeei jååʹđtem alggmeerai
da sääʹmtuʹtǩǩeem koontâr. Universiteʹtt oudd säʹmmlažvuõđ da
alggmeerkõõččmõõžžid ǩiõttʼtõõlli leʹbe tõn kuâŋŋ mättʼtõõzz määŋgain
mättaunnsin pukin tiõđkooʹddin. Čõõučâst 2015 ääʹljeeʹl universiteʹtt
taʹrjjad pukid äävai sääʹmtuʹtǩǩummuž čårraaunâsobbvuõđ (25mn).
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Heʹlssen universiteeʹttest (University of Helsinki) lij vueiʹtlvaž mättʼtõõttâd
sääʹmǩiõli pååđkuursid humaniistlaž tiõđkååʹddest lääʹdd-uugrlaž
ǩiõlltuʹtǩǩummuž õhttvuõđâst. Universiteeʹttest tuåimmai mäŋggtiõđlaž
sääʹmtuʹtǩǩummuž mättjemobbvuõtt. Sääʹmtuʹtǩǩummuž mättaaunâs
vuäitt leeʹd nuʹtt väʹlddaaunâs da čårraaunâs humaniistlaž tiõđi kandidaaʹtt
da maiʹstter tuʹtǩǩõõzzin. Universiteeʹttest lij sääʹmǩiõl lehtoratt.161
Universiteʹtt alttii alggmeertuʹtǩǩummuž professuur čâhčča 2015.
Ruõccâst sääʹmǩiõl vuäitt mättʼtõõttâd Uuʹm da Uppsala universiteeʹttin162.
Uuʹm Universiteeʹttest (Umeå universitet) lij mååžna mättʼtõõttâd tâʹvv-,
juuʹlev- da saujjsääʹmǩiõlid da sääʹmkulttuur. Nuʹt ǩiõl da kulttuur
mättjummuž vueiʹtte leeʹd väʹlddaunnsen kandidaatt, maiʹstter da dåhttar
tuʹtǩǩõõzzin. Ǩiõllmättʹtõõzzid koʹlle kurss sääʹm ǩiõl jeälltem-mättʼtõõzz
(samiska språkrevitaliseringsstudier) še. Kurss ǩiõttʼtââll vaarvuâlaž
ǩiõl jeälltem metooʹdid da strategiaid jeäʹrben sääʹmǩiõl da alggmeer
ǩiõččâmkuuʹlmest. Uuʹm Universiteeʹttest lij mäŋggtiõđlaž sääʹmtuʹtǩǩeem
kõõskõs (Centrum för samisk forskning/ Cesam – Vaartoe). CeSam-Vaartoe
tuåimm säʹmmlai da jeeʹres alggmeeraid kulttuurid. õhttsažkååʹddid,
historia da ǩiõlid kuõskki tuʹtǩǩummuž kõõskõssân.
Uuʹm universitetta uʹvddeš eeʹjjest 2012 jeäʹrben tuâj altteed sääʹmǩiõl
uʹčteeʹli škooultõõzz pââibužškooulin da lookkjiškooulin uvddum
161 Seurujärvi-Kari 2014.
162 < http://www.umu.se/ >; < http://www.cesam.umu.se/ >; < http://www.valentin.uu.se/
>; < http://www.moderna.uu.se/ >.
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mättʼtõõzz vääras. Škooultõõzz leäi mieʹrr altteed juʹn čâhčča 2015,
leâša tõn jåʹttjummuš lij snäätnteʹm163. Sääʹm jieʹnnǩiõl uʹčteeʹl veeʹrj jie
tän ääiʹj leäkku pââibužškooulin da lookkjiškooulin. universiteʹtt vuäǯǯai
vuäittmõõžž lââʹss- da tiuddeemškooultõõzz ouddmuʹšše oummid, ǩeäk
lie juʹn uʹčteeʹli tuâjast. Vuäittmõõžž äuʹǩǩee jm. sääʹmškooulin jieʹnnǩiõl
mättʼteei oummu. Oođõõzz koʹlle Ruõccjânnam ođđ minoriteʹttpolitiʹǩǩe,
kååʹtt pârgg meersaž minoriteʹttǩiõli mättʼtõõzz. Ruõccâst uvddum
sääʹmǩiõli mättʼtõõzzid jeäʹt vuõittu siiʹsǩeed jiõčč uʹčteeʹltuʹtǩǩõʹsse.
Sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlid, koid taarbšet jeärben sääʹmškooulin, jeäʹt
škooulad Ruõccâst. Muäʹdd sääʹmškoouli uʹčteeʹl lie spraavdõõttâm
uʹčteeʹltuʹtǩǩõõzzâst Sääʹm õllškooulâst Taarr Kautokeinost.
Uppsala Universiteeʹttest vuäitt spraavdõõttâd tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzzin,
koid reâšš modeeʹrn ǩiõli stroiʹttel (Institutionen för moderna språk).
Määtt õhttâʹtte jeeʹres lääʹdd-uugrlaž ǩiõli mättʼtõõzzid da tuʹtǩǩeem
obbvuõʹtte. Universiteeʹtt Hugo Valentin kõõskõs (Hugo Valentin Centrum)
lij juʹn kuʹǩes ääiʹj tuejjääm ǩiõllsosiolooglaž tuʹtǩǩummuž, kååʹtt õhttââtt
sääʹmǩiõl da jeeʹres minoriteʹttǩiõli âânnmõʹšše, sâjja da jeälltummša.
Taarrâst164 sääʹmǩiõli da sääʹmkulttuur õll mättʼtõõzz di sääʹmtuʹtǩǩeem
kõõskõspäiʹǩǩen vuäitt ââʹnned Kautokeinost leʹddi Sääʹm õllškooul
(Samisk høgskole/ Sámi University College) da Trooms universiteeʹtt
sääʹmtuʹtǩǩeem kõõskõs (Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier/
Sámi dutkamiid guovddáš, Sesam).
Sääʹm õllškooul, Sámi allaskuvla, lij alttääm eeʹjjest 1989 da tõt lij maaiʹlm
oʹdinakai õllškooul, koʹst sääʹmǩiõll (tâʹvvsääʹm) lij mättstroiʹttel väʹlddǩiõll
mättʼtõs- da vaaldâšmǩiõllân. Sääʹm õllškooul lij tuåimines aalǥ rääʹjest
ouddam sääʹmǩiõl, päärnaikaardâsuʹčteeʹl- da uʹčteeʹlškooultõõzz.
Sääʹmǩiõlâst da ǩeerjlažvuõđâst lij eeʹjjest 2009 ääʹljeeʹl vuäittam
spraavdõõttâd maiʹsttermäättain. Sääʹmǩiõlâst vuäitt lââʹssen spraavded
jeeʹresnallšem spesiaalkuursid, jm. sääʹm lookkâmpââʹjjmäättaid
(lohkanbadjeoahppu), koi vääras sääʹmǩiõllkõõskõõzz lie riâššam valmšteei
määttaid (kč. looǥǥ 3.10.). Õhttsažkåʹddtiõđlaž, alggmeerfilosofia,
journalistikk da ǩiõtt-tuâj/design mättʼtõõzz vuâđđan lie sääʹmkulttuur,
sääʹmõhttsažkåʹdd, äʹrbbteâtt, sääʹmǩiõll da alggmeerai teâttsysteem.
Ǩeâđđa 2015 Sääʹm õllškooulâst jåttji eŋgglõsǩiõllsaž säʹmmlai
journalistiikk maiʹstterprogramm alggmeerai ǩiõččâmkuuʹlmest (Sámi
journalistihka mastergráda álgoálbmot perspektiivvas). Mättʼtõõđi
163 Ǩieʹssmannust 2015 Uuʹm universiteeʹttest vuåǯǯum teâtt.
164 < http://samas.no/ >; < http://sa.uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88182 >;
< http://www.uin.no/ >; < http://www.hint.no/ >
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mââimõssân peäggtumma puäʹtte Tâʹvvjânnmi da Euroopp riikki lââʹssen
pirr maaiʹlm.
Sääʹm õllškooulâst lie professuur sääʹmǩiõlâst, sääʹm ǩiõtt-tuâjain,
sääʹmǩeʹrjjlažvuõđâst da škooultuʹtǩǩummšest di pedagogiikkâst.
Tâʹvvjânnamlaž sääʹminstituutt (Sámi Instituhtta) õhtteeš Sääʹm õllškoouʹle
tõn tuʹtǩǩeemjuâkksen eeʹjjest 2005. Sääʹm õllškooulâst tuejjeet
säʹmmlažvuõʹtte õhttneei tuʹtǩǩummuž määŋgain tiõđvuuʹdin. Õllškooul
lij mieʹldd meeraikõskksaž alggmeerai õll škooultõõzz õhttsažkååʹddest
(WINHEC, World Indigenous Nations Higher Education Concortium)
da viikkâm ooudâs tuʹtǩǩeemtuåimines vueʹzzen meeraikõskksaž
alggmeertuʹtǩǩummuž.

106

Trooms universiteʹtt (Universitetet I Tromsø) lij maaiʹlm tââʹvmõs
universiteʹtt. Tõt lij välddam tuâjjan ravvsânji nuʹtt sääʹmtuʹtǩǩummuž da
alggmeertuʹtǩǩummuž da täid kuõskki õll škooultõõzz. Universiteeʹttest
lij vueiʹtlvaž spraavdõõttâd sääʹm da alggmeertuʹtǩǩummša
õhtteei maiʹsttermäättain jm. vaaldâšm- da vuõiggâdvuõtt-tiõđin,
pedagogikktiõđin, ǩeerjlažvuõtt-tiõđin da ǩiõlltiõđin. Universiteeʹttest lie
sääʹmǩiõl, sääʹm ǩeerjlažvuõđ da sääʹmhistoria professuur. Universiteeʹttest
jiijjâsnallšem määŋgain tiõđvuuʹdin tuejjeei sääʹm tuʹtǩǩeem jååʹđteei da
õhtteei sääʹmtuʹtǩǩeem kõõskõs (Senter for samiske studier, Sesam), kååʹtt
lij vaaldâšm beäʹlest sâjjdõttum humaniistlaž tiõđid, õhttsažkåʹddtiõđid da
uʹčteeʹlškooultõõzz tiõđkådda (Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap
og lærerutdanning). Sääʹm tuʹtǩǩeemkõõskõõzz tuåimmvuʹvdden lij
universiteʹtt obbnes.
Nordlaand universiteeʹttest (Universitetet i Nordland, Bodø) lij vueiʹtlvaž
spraavdõõttâd juuʹlevsääʹmǩiõl mättjummšin Bachelor-tääʹzzest. Juuʹlevsääʹmǩiõl mättjummuž lij jurddum oummid, ǩeäk mättʼtâʹtte uʹčteeʹlen.
Tâʹvv-Trondelaag õllškooulâst (Høgskolen i Nord Trøndelag, Steinkjer) vuäitt
mättʼtõõttâd saujjsääʹmǩiõl da kulttuur da määtt lie jurddum jeäʹrben
oummid, ǩeäk tuejjee mättʼtemtuâj.
Mättʼtõsministeria (Máhttodepartementa/ Kunnskapsdepartementet) piiji
eeʹjjest 2010 jiijjâs-i uʹčteeʹlškooultemvuuʹd sääʹm uʹčteeʹlškooultõõzz
ooudâsviikkâm vääras. Voudda koʹlle sääʹm õllškooul, Finnmaark
õllškooul Altast, Trooms universiteʹtt, Nordlaand universiteʹtt da TâʹvvTröndelaag õllškooul. Di sääʹm päärnaikaardâsuʹčteeʹlškooultõõzz da
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sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlškooultõõzz vääras lij primmum jiijjâsnallšem
väʹlddkååddlaž škooultõsplaan (rápmaplána sámi oahpaheaddjeoahpuid
várás). Vuâđđškooul uʹčteeʹli škooultõsplaan vuâđđtââvv Taarr ođđ
uʹčteeʹlškooultõʹsse, koʹst vuäitt mättõõttâd 1-7 leʹbe 5-10 klaassi
mättʼtummša. Sääʹm uʹčteeʹlškooultõõzz vääras lij primmum jeeʹres-i
uʹčteeʹlškooultõslääʹjj tiuddi asetõs. Plaanân lij muʹtted uʹčteeʹlškooultõõzz
vitt eeʹjj piʹštti maiʹstterškooultõssân eeʹjjest 2017 ääʹljeeʹl.
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Jåårǥlâttam Sirkka Sanila
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ääʹddjânnam. Sääʹmteʹǧǧ čuäʹjti vueʹssmannust 2009 mäʹttemminiʹsttra Virkkunen Hennaaʹje sääʹm ǩiõl jeälltemprograamm
raajjmõõžž, ǥu puk koumm Lääʹddjânnmest mainstum sääʹm ǩiõl,
aainâs nuõrtt- da aanarsääʹm ǩiõl, lie tuõđi vaarvuâlaž. Riikksååbbar
siiʹsǩii sääʹm ǩiõl jeälltemprograamm seämma eeʹjj uvddum čiʹlǧǧtõʹsse
Lääʹddjânnam ooumažvuõiggâdvuõtt politiikkâst da čuäʹjtõs vuâǯǯai
tuärj jm. eeʹttiǩ-kååʹdd vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹddest. Eeʹttiǩ-kåʹdd priimi
ooumažvuõiggâdvuõtt čiõlǥtõõzzâst uvddum peäʹlestväʹlddmest näkam
saaǥǥ: ”Eeʹttiǩ-kåʹdd õõlǥat, što halltõs älgg viõkksab tuåimid sääʹm ǩiõl
jeälltem diõtt. Aainâs âlgg aalǥted vaarvuâlaž aanarsääʹm da nuõrttsääʹm
staanmõõžž.”165
Mättʼtõs- da kulttuurministeria šiõttii 24.9.2010 äʹrttel, koon tuâjjan lij
meäʹrtõllum 1) arvvled sääʹm ǩiõli vueʹǩǩ da tõn pueʹreem diõtt tuejjuum
tuåimid puki kooum Lääʹddjânnmest mainstum sääʹm ǩiõl vueʹjjest da 2)
ärvvlõʹsse vuâđđõõvvjen raajjâd ehdtõs obbvälddsen da kuʹǩesäiggsen
sääʹm ǩiõl jeälltemprogrammân. Äʹrttel tuâj vuäʹpsted da seuʹrrjed lij pijjum
veeidas õhttsažkååʹdd jeeʹresnallšem kuuʹsǩi eeʹttkâsttam vuäʹpstõsjoukk.
Äʹrttel uuʹdi ehdtõõzzâs sääʹm ǩiõl jeälltem tuåimmprogrammân eeʹjj
2012 aalǥâst. Prograamm viikkmõõžž praavjummšest vaʹsttad mättʼtõs- da
kulttuurministeria.166
Tuåimmprogramm âânn seʹst pukveeʹzz 30 tuåimmehdtõssâd, koi tueʹǩǩen
165 Lääʹddjânnam riikksuåvtõs VNS 7/2009 vp, 170; Lääʹddjânnam Eeʹttiǩ-kåʹdd PeVM
1/2010, 6 da 8.
166 Mättʼtõs- da kulttuurministeria 2012 (Lââ´ddjânnam).
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lij äʹrttel rapoortstes tuejjeem arvvlõs sääʹm ǩiõli vueʹjjest Lääʹddjânnmest.
Tuåimmprograammin lij mieʹrr raaveed sääʹmǩiõllsaž õuddpeâmmʼmõõžž
da ǩiõllpieʹsstuåim, õõudâsviikkâd sääʹm ǩiõl mättʼtõõzz pirr jânnam,
pueʹreed sääʹm ǩiõl sââʹj pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzzâst, raajjâd plaanummuž
ǩiõljeälltemvääll vuâđđmättʼtem diõtt di lââʹzzted veʹrǧǧniiʹǩǩi da õõlmâs
õõutstõõzzi sääʹm ǩiõl âânnmõõžž. Tuåimid lij mieʹrr tuejjeed še ââʹnteei
õuddpeâmm- da mättʼteeʹji meäʹr lââʹzztem diõtt di sääʹm ǩiõl raʹddjem,
ruõkkâm- da tuʹtǩǩummuž pueʹreem diõtt. Ehdtum tuåimin lij mieʹrr
raaveed säʹmmlai čeäʹppõõzz da kulttuur tuärj di organisaatioi ǩiõltuâj.
Lââʹssen äʹrttel čuäʹjat nuõrttsäʹmmlai ǩiõll- da kulttuurkõõskõõzz
alttummuž Čeʹvetjäurra da säʹmmlai kaaunõõttâmpääiʹǩ alttummuž
vueiʹvvgååradvoudda.
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Väʹlddminiʹstter Katainen Jyrki halltõõzz altteeʹn tuåimas ǩeässa 2011,
halltõõzz prograʹmme lij ǩeeʹrjtum: ”Raajjâp sääʹm ǩiõl jeälltemprograamm
tuåimid da staanâp tääzz taarbšem resuursid. Täävtõssân lij vuäǯǯad põõšši
tuåimmjem-mall sääʹm ǩiõl jeälltem vääras õhttsažtuâjast mättʼtõs- da
kulttuurministeriain.167” Väʹlddminiʹstter Stubb, Alexander jååʹđtem halltõs
raavii vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥines ǩeässa 2014 sääʹm ǩiõl jeälltem
tuåimmprograamm raajjmõõžž da šiõttii juõʹǩǩ prograʹmme äiʹǧǧtaaulid
da vaʹstteemveʹrǧǧniiʹǩǩid. Vuâđđjuurdtuʹmmstõk âânn seʹst pukveeʹzz 20
tuåimmad.168 Väʹlddminiʹstter Sipilä Juha halltõõzz prograammâst169 (2015)
sääʹm ǩiõl jeälltem tuåimmprograamm jie peäggat, leša ooudbuž halltõõzz
tuejjuum vuâđđjuurdtuʹmmstõk lij viõǥǥâst da måtam tuåimmprograʹmme
siiʹsǩuum aaʹšši valmštummuš lij alttuum jeeʹresnallšem veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm.
Sääʹm ǩiõl jeälltem tuåimmprograamm čõõđtummuš Lääʹddjânnmest lij
tõn nääʹleld kõõskrääʹjest da vuârdd määŋgai veʹrǧǧniiʹǩǩi seʹlvvtõõzzid
da teäggtemtuʹmmstõõǥǥid. Sääʹmteʹǧǧ lij ärvstõõllâm ääʹšš meälǥžet
ouddnummuž da tõn, što tuåimmprograamm raajjmõõžž väʹrdd ij leäkku
čuäʹjtum taarb meâldlaž resuursid170. Sääʹmǩiõllsa mättmateriaal valmštem
diõtt riikk täällärvvlõõzzâst očndõõttâm väär lie kuuitâǥ lââʹzztum
2010-lååǥǥast. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ lij vuäittam jåʹttʼted sääʹm ǩiõlllaauǥmättʼtummuž kuõskki škooultem haʹŋǩǩõõzz (2014-2015) sääʹmmättʹtummuž tuejjeeʹjid da ooudeed saaʹmi ǩiõllpieʹzzi alttummuž še
dommvuuʹd oolǥbeälla. Čâhčča 2015 õlmmuum riikkteäʹǧǧministeria
čuäʹjtõs eeʹjj 2016 täällarvvlõʹsse låppad ââʹlummuž Saaʹmi ǩiõlpieʹsstuåim
riikkveäʹǩǩvuõʹtte. Sääʹmteʹǧǧ vuäǯǯai eeʹjjest 2015 še vääraid kooumin
sääʹm ǩiõlin tuåimmjeei säʹmmlai õuddpeâmm-materiaalbaaŋk altteem
diõtt.
167 Lääʹddjânnam riikksuåvtõs 22.6.2011, 25.
168 Lääʹddjânnam riikksuåvtõs 3.7.2014.
169 Lääʹddjânnam riikksuåvtõs 29.5.2015.
170 Sääʹmteʹǧǧ (Lââ´ddjânnam), mm. 23.1.2015.
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Sääʹm ǩiõl jeälltem tuåimmprograamm räʹjje še City Sámit -õhttõõzz
vuäǯǯam riikkveäʹǩǩvuõđ tâʹvvsääʹmǩiõllsa ǩiõllpieʹzz tuåimmjem
diõtt Heʹlssnest da Sääʹm põrtt - haʹŋǩǩõõzz plaaneem diõtt
vueiʹvvgååradvoudda. Nuõrtt-sääʹmkulttuurfondd lij vuäǯǯam
Sääʹmjânnam ELY -kõõskõõzzâst171 8 teäggtõõzz Čeʹvetjäurra plaanuum
Nuõrttsääʹmkulttuurkõõskõõzz sââʹj čiõlggeem diõtt. Põõšši teäggtõs di
lääʹjjšiõtteem-muttsid õõlǥteei ehdtõõzz vueʹrdde veâl raajjmõõžžâs. Puk
nåkam, sääʹm ǩiõli ougglestmättʼtem ainsmâʹttem vuâđđmättʼtõʹsse nåkam
škooulid, koin jie leäkku vuäittmõõžž âʹlddmättʼtõõzz ouddma, mättʼtõsda kulttuurministeria lij älggam valmšted ǩeâđđa 2015 õhttsažtuâjast
sääʹmtiiʹǧǧin.
Lääʹddjânnmest ij leäkku seämmanallšem teäggtõs kooʹddi da vuʹvddvaaldšmi kueiʹtǩiõl õõudâsviikkâm vääras mâʹte Ruõccâst da Taarrâst.
Sääʹm ǩiõll-lääʹjj vuâlla kuulli veʹrǧǧneeʹǩǩ vueiʹtte juõʹǩǩ eeʹjj äännad
vuõiggâdvuõttministeriast riikkveäʹǩǩvuõđ sääʹm ǩiõll-lääʹjj jääʹǩǩtem
diõtt šõddi määusaid mâʹte tuʹlǩǩeem da äʹššǩiiʹrji jåårǥlâʹttem vääras.
Riikkveäʹǩǩvuõtt mieʹrr, koon jueʹjjet määŋgid veʹrǧǧniiʹǩǩid ooccmõõžži
mieʹldd, lij leämmaž nuʹtt 120.000 euʹrred /eeʹǩǩ. Vuõiggâdvuõttministeria
teâđai mieʹldd veʹrǧǧneeʹǩǩ vuäǯǯee juõʹǩǩ eeʹjj nuʹtt kooum vuâra
jäänab riikkveäʹǩǩvuõđ ko lij jueʹǩǩemnalla172. Sääʹm ǩiõll-lääʹjj jääʹǩǩtem
vääras uvddum riikkveäʹǩǩvuõtt ij še leäkku ainsmâttam sääʹm ǩiõlllääʹjjest šiõttum riikk veʹrǧǧniiʹǩǩid kuõskki vuõiggâdvuõđ (nuuʹbbi
veʹrǧǧniiʹǩǩi kuõskkivueiʹttemvuõđ) vuäǯǯad päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõđ
veʹrǧǧhåiddmest taarbšum sääʹm ǩiõl mättjem diõtt173. Sääʹm ǩiõll-lääʹjj
tuåimmʼmõš da saaʹmi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddmõš lij alggum
seʹlvted sääʹmteeʹǧǧest di vuõiggâdvuõttministeriast eeʹjjest 2015.
Ruõcc. Sääʹm da järrsi meersaž minoriteʹttǩiõllân lääʹjjšeâttmõõžžâst
meäʹrtõllum ǩiõli jeälltummuš (revitalisering) lij kaggõõttâm Ruõcc
halltõõzz äʹššliʹstte 1990-lååǥǥ aalǥâst. Meersaž minoriteʹttǩiõli sââʹj
veerǥsmâttma (ǩč. lååǥǥ 4.1.) kuuleeʹl jânnmest lie raajtum lååi di
lååi jeeʹresnallšem veʹrǧǧneǩseʹlvvtõõzz da rapoort ǩiõli vueʹjjest,
õõudâsviikkâmtaarbin, ǩiõlvaajtõõzz cõggmest da vaarvuâlaž ǩiõli
jeälltummšest. Meerlaž minoriteʹttǩiõli jeälltummšest lij šõddâm õhtt
jânnam halltõõzz ođđ minoriteʹttpolitiikk vaiggâdvuõtt, håʹt ǩiõli
jeälltummšest jie peäggat vuõiʹǧǧest eeʹjj 2009 šiõttuum ođđ laaʹjjin174.
171 JTP-kõõskõõzz leʹbe Jieʹllemvueʹǩǩ-, Trafikk- da Pirrõskõõskõõzz lie vueʹss riikkvaaldšmest. Tõk håidda riikkvaaldâšm vooudlaž tuåimmapiijjâm- da ooudeemtuâjaid da
meäʹtte vuuʹdstes jm. EU-teäggtõõzz.
172 Yle Sääʹmjânnam 3.6.2015.
173 Lääʹǩǩ 2003/1086, 25 § (Lââ´ddjânnam).
174 Lääʹjj 2009:600 da 2009:724; asetõs 2010:21 (Ruõccjânnam).
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Eeʹjj 1999 sääʹm, lääʹdd da meänǩiõl kuõskki laaʹjji175 šiõttõs õhttii Euroopp
suåvtõõzz minoriteʹttsuåppmõõžži176 ratifiâsttmõʹšše. Lääʹjjšeâttmõõžž
õõlǥi tieuʹdded suåppmõõžžin uvddum čõnnõõttmõõžžid. Suåppmõõžžid
õhttâm diõtt šõõddi räʹjjlažjânnmid veʹrddeeʹl jõnn mainstummuš meersaž
minoriteeʹtti ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin, sij tobddmes čårstummšest da
vueiʹttemvuõđin jiiʹjjes ǩiõllsaž päärnai peiʹvvhåiddmõʹšše, vuäʹmm oummi
håiddmõʹšše da jiiʹjjes ǩiõli mättʼtõʹsse.
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Euroopp suåvtõs ärvstõõli Ruõcc juõʹǩǩ suåppmõõžži seuʹrrjemjårrõõzzâst
tõn što, tõt ij leäkku suåppmõõžžid jääʹǩǩtam jie-ka minoriteeʹtti
vuõiggâdvuõđ leäkku šõddâm suåppmõõžžinalla. Ouddmiârkkân vuäitt
särnnad sääʹm (da jeeʹres meersaž minoriteʹttǩiõli) mättʼtummuž, koon
čõõđviikkmõš leäi kuõđđum kooʹddi vaʹstteemnalla nuʹtt tuåimmnääʹl ǥo
tieʹǧǧ beäʹlnn. Kååʹdd leʹjje täujja minoriteʹttǩiõli kääzzkõõzzi jäʹrjstem
vuâstta. Mättʼtemlääʹǩǩ pääkkai tõid jäʹrjsted meersaž minoriteʹttǩiõli
mättʼtummuž tåʹlǩ teʹl, ko tõin leäi vuäǯǯamnalla uʹčteeʹl da mättʼtõõttjest
leäi juʹn ǩiõl vuâđđtäidd. Jeeʹres ko meersaž minoriteʹttǩiõli mättʼtem
jäʹrjstemmest leäi õõlǥtum lââʹssen, što mättʼtemnalla åårrai ǩiõll
mättʼtum ǩiõl õõlǥi leeʹd škooulneeʹǩǩ dååma mainstum ǩiõll. Jieʹnnǩiõl
mättʼtõõzzâst, koin Ruõccâst joʹrdde tåʹlǩ minoriteeʹtti jiiʹjjes ǩiõli
mättʼtõõzz, vaillu nuʹtt uʹčteeʹl ǥo mättmateriaal jie-ka minoriteʹttǩiõli
uʹčteeʹlškooultõõzz jäʹrjstam ni vooʹps. Sääʹm ǩiõl beäʹlnn ärvstõllum lij
še tõt, što eeʹjjest 1999 šiõttuum lääʹǩǩ kueʹđi saujjsääʹm äʹrbbvuõđlaž
paaiʹǩid di jõnn kuuʹsǩ juuʹlevsaaʹmi äʹrbbvuõđlaž paaiʹǩin sääʹm ǩiõl
vaaldâšmvuuʹd oouǥbeälla.
Arvstõõllâm diõtt Ruõcc jooudi valmštõõllâd ođđ minoriteʹttpolitiikk.
2000-lååǥǥ vuõssmõs lååʹj eeʹjj seʹst lie tuejjuum mäŋgg veeidas
čiõlǥtõõzz, tõin kueʹhtt177 jânnam halltõõzz vueʹlnn. Ođđ minoriteʹttpolitiikk
liinj lie meäʹrtõllum halltõõzz meersaž minoriteeʹtti kuõskki strategiast
eeʹjjest 2008178. Strategia leäi jõnn äʹššǩeʹrjj da õõʹni seʹst halltõõzz
eʹtǩǩõõzzid ođđ minoriteʹttpolitiikkâst. Tõn väʹlddtäävtõssân leäi
meäʹrtõllum meersaž minoriteeʹtti tobddâm čårstummuž meädda
jaauktummuš, Euroopp suåvtõõzz suåppmõõžži pueʹrab čõõđviikkmõš,
meersaž minoriteeʹtti vääʹld da vaaiktemvuäittmõõžži lâssnummuš di
meersaž minoriteeʹttǩiõli seillam õõudâsviikkmõš.

175
176
177
178

Lääʹjj 1999:1175 da 1999:1176.
Council of Europe 1992 da 1995.
SOU 2005:40 da 2006:19.
Sveriges Regering 2008.
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Riikkpeeiʹv ko priʹmme halltõõzz minoriteʹttpoliittlaž strategia, di šiõttee
ođđ lääʹjj, koin meersaž minoriteʹttǩiõl sââʹjj vuåǯǯu še juudla da
romaan179. Eeʹjjest 1999 šiõttuum sääʹm, lääʹdd da meänǩiõl kuõskki
lääʹjj leʹjje kååʹmtum da koʹrvvuum õõutin juõʹǩǩ meersaž minoriteeʹtt
kuõskki laaʹjjin. Lääʹjj valmštem poodd leäi puhttum ouʹdde jeärben
meersaž minoriteeʹtti seännam kõõrâs assimilaatiopolitiikk, ǩiõli
ânnʼjõž vaarvuâlažvuõtt da tõi tarbb suõjjlummša, jeälltummša da ođđ
ǩiõlmainsteeišõõddtummša.
Miârkkšõõvvjen ođđ lääʹjj šiõttõõzzin lij õnnum veeidas meersaž
minoriteʹttǩiõli vaaldâšmvuuʹdi meäʹrtõõllmõõžž. Sääʹm ǩiõl
vaaldâšmvuʹvdd lij veeiduum saujj- da juuʹlevsääʹmvuuʹdid, koʹst
veʹrǧǧniiʹǩǩi âlgg jm. jäʹrjsted vuässas leʹbe obbnes sääʹmǩiõllsaž päärnai
peiʹvvhåiddmõõžž da sääʹmǩiõllsaž vuäʹmmoummi håiddmõõžž. (ǩč. lååǥǥ
4.1.).
Sääʹm ǩiõli jeälltem beäʹlnn miârkkšõõvvi šõddmõš ođđ minoriteʹttpolitiikk
čõõđviikkmest lij sääʹm ǩiõlltuâj raavummuš sääʹmteeʹǧǧ tuåimast.
Sääʹmteʹǧǧ vuäǯǯai vueiʹttemvuõđ ǩiõljeälltemtuâj tueʹjjeei sääʹm
ǩiõllkõõskõõzz altteem diõtt eeʹjjest 2010. Sääʹm ǩiõllkõõskõs (Samiskt
språkcentrum) lij pijjum kueʹhtten tuåimmpäikka saujjsaaʹmi äʹrbbvuõđlaž
voudda (ǩč. lååǥǥ 3.10.). Halltõõzz minoriteʹttpoliittlaž strategiast lij
õnnum sääʹm ǩiõllkõõskõõzz alttummuš še juuʹlev- da tâʹvvsaaʹmi vuuʹdid
tarbbsõssân.
Sääʹmtegga lie čuäʹjtum še ođđ veʹrǧǧneǩtuâj minoriteʹttlääʹǩǩ ko šõõddi
viõʹǩǩe. Tõn tuâjjan šõõddi õõutveäkka Tukholma lääʹnnhalltõõzzin
seuʹrrjed da uʹvdded rapoort juõʹǩǩ eeʹjj meersaž minoriteeʹtti kuõskki
politiikk tiuddmest jânnam halltõʹsse. Sääʹmteʹǧǧ taʹrǩǩad minoriteʹttlääʹjj
čõõđ viikkmõõžž da riikk täällarvvlõõzzâst minoriteʹttpoliittlaž aaʹšši
diõtt mieʹrruum väärai âânnmõõžž kooʹddin sääʹm ǩiõli beäʹlnn.180 Eeʹjj
2013 kuõskki rapoortâst seʹlvvan jm. što 32 % sääʹm ǩiõl vaaldâšmvuuʹd
kooʹddin tiuʹdde lääʹjj õõlǥtõõzz obbnes leʹbe pieʹǩǩi sääʹmǩiõllsaž päärnai
peiʹvvhåiddamvuõđâst. Raportt čuäʹjat še tõn, što 54% sääʹm jieʹnnǩiõl
mättʼtem diõtt vuõiggâdvuõđ da mättʼtummuž äännam päärnain da nuõrin
vuäǯǯai lookkâmeeʹjjest 2012-2013 sääʹmǩiõl mättʼtõõzz.181
179 Juudlažniiʹǩǩid da romanid meäʹrtõʹlleš meersaž minoriteʹtten juʹn eeʹjjest 1999,
kuäʹss Ruõccjânnam ratifiõõʹsti Euroopp suåvtõõzz minoriteʹttsuåppmõõžžid. Tõi ǩiõʹlid
kuõskki spesiaal-lääʹjj jeäʹt kuuitâǥ šiõttääm tän õhttvuõđâst.
180 Kč. Länsstyrelsen i Stockholms län & Sääʹmteʹǧǧ/ Sametinget (Ruõccjânnam) 20112014.
181 Länsstyrelsen i Stockholms län & Sääʹmteʹǧǧ/ Sametinget 2014, 39, 42.
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Sääʹmteʹǧǧ vuâǯǯai tuâjjan še vaʹstteed meersaž minoriteeʹtti ruõcclaž
õhttsažkååʹddest kuõʹsttjen tueʹjjeei interneʹttseeid (www.minoritet.
se) tuåimtem da tuõʹllʼjem. Seeidai tuâjjan lij lââʹssen tuåimmjed
teâđtemneävvan puki meersaž minoriteeʹttid kuõskki aaʹššin.
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Sääʹmteʹǧǧ vaaldši eeʹjjest 2013 pukveeʹzz nuʹtt 14 miljoon kruun sääʹm
ǩiõl ooudâsviikkâm diõtt uvddum budjeeʹtt. Pieʹǩǩ riikkveäʹǩǩvuõʹđest
lij õnnum jiiʹjjes vaaldšem minoriteʹttpoliittlaž tuâjai hoiʹddjem diõtt.
Riikkveäʹǩǩvuõđin lij tueʹrjjuum še sääʹmorganisaatioi ǩiõlltuâj, minoritet.
se -seeidai tuõʹllʼjummuš da õõudâsviikkâm diõtt lij õnnum 1,3 milj.
kruun. Sääʹmškoouli vaaldšma (SamS) lij uvddum 1 milj. kruun teäggtõs
integrõsttum sääʹm-mättʼtõõzz lââʹzztem vääras. Sääʹm ǩiõllkõõskõõzz
tuåim diõtt lij õnnum 6 milj. kruunâd, koin ǩiõllkõõskõs teäggti jm.
saujjsääʹm ǩiõllkonfereeʹns jäʹrjstummuž, Språkspärr- da ǩiõllmäästarhaʹŋǩǩõõzzid (ǩč. lååǥǥaid 3.1. da 3.10.), sääʹmǩiõllteknologia
ooudâsviikkmõõžž da SamSin jäʹrjstem ǩiõll-laauǥleeiʹrid, päiʹǩǩnõmmtuâj,
nuõrroummituâj da kursstuåimm. Privat oummin da jeeʹresnallšem unionin
lij vuäittmõš äännad sääʹmteeʹǧǧest tuärj puärrsab oummi sääʹmǩiõl
lookkâm- da keeʹrjtemtääid haʹŋǩǩeem diõtt jäʹrjstum haʹŋǩǩõõzzid.
Šuurmõs kuuʹsǩ (nuʹtt 66 milj. kr. eeʹjjest 2013) riikk täällarvvlõõzzâst ođđ
minoriteʹttpolitikk raajjâm vääras uvddum väärain Sääʹmteʹǧǧ da Tukholma
lääʹnnhalltõs jueʹǩǩe riikkveäʹǩǩvuõttân minoriteʹttǩiõli vaaldâšmvuuʹd
kooʹddid. Suudkådda lie juõkkum riikkveäʹǩǩvuõttân pukveeʹzz nuʹtt 2,5
milj. kruun. Sääʹmteeʹǧǧ da Tukholma lääʹnnhalltõõzz lââʹssen Ǩiõl da
meeräʹrbbvuõđ tuʹtǩǩeemstrooiteʹl (Institutet för språk och folkminnen)
oudd veäʹǩǩvuõđ meersaž minoriteʹttǩiõli jeälltem haʹŋǩǩõõzzid. Eeʹjjest
2013 pukveeʹzz kääuʹc sääʹm ǩiõllhaʹŋǩǩõõzz vuåǯǯu veäʹǩǩvuõđ pukveeʹzz
832.000 kruunâd.
Minoriteeʹttlääʹjj ko šõõddi viõʹǩǩe eeʹjjest 2010, riikk täällarvvlõõzzâst
leäi vaʹrrjum 80 milj. kruunâd ođđ minoriteʹttpolitikk cõõđviikkâm diõtt.
Eeʹjjest 2015 budjeeʹttest minoriteʹttpoliittlaž tuâjaid leäi vaʹrrjum 103
milj. kruunâd. Kooʹddi vuäǯǯam tuärj vuâđđtuärjj lij 660.000 kruunâd,
koon ââʹlee aazzjimeäʹr mieʹldd da meersaž minoriteʹttǩiõli meäʹr mieʹldd.
Jäänab ko õõut minoriteʹttǩiõl vaaldâšmvoudda kuulli kååʹdd vuäǯǯa
500.000 kruunâd lââʹzz. Jânnamsuud riikkveäʹǩǩvuõtt lij 250.000 kruunâd
juõʹǩǩʼkiʹžže.182

182 < http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationellaminoriteter/ >
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Taarr. Taarr halltõs iʹlmmti sääʹmpoliittlaž teâđouddmõõžžâst eeʹjjest
2008183 što alttad spesiaal tuåimmprograamm sääʹm ǩiõli puõʹttiääiʹj
staanâm vääras. Kooum sääʹm ǩiõl, jeärben juuʹlev- da saujjsääʹm ǩiõl,
vueʹǩǩ lij tuõttum lääʹđđen. Jânnmest juʹn samai prååstas puuttâm nuõrttda piiđamsääʹm ǩiõli vueʹǩǩ lij haaʹluum kaggâd pââjas. Halltõs priimi
eeʹjjest 2009 veeidas, õhttsažtuâjast sääʹmtiiʹǧǧin valmštum sääʹm ǩiõl
tuåimmplaan (Sámegielaid doaibmaplána/ Handlingsplan for samiske
språk). Tuåimmplaan čõõđviikkâmäiʹǧǧen lij meäʹrtõllum pueʹtti vitt
eeʹǩǩed. Plaan seuʹrrjemrapoort, kook še lie valmštum õhttsažtuâjast
sääʹmtiiʹǧǧin, lie čõõđtum eeʹjjest 2011 da 2013.184 Haʹŋǩǩõõzz loppraportt
ij leäkku õlmmuum tän rapoort valmštõõvvâm poodd (2015).
Tuâjjminiʹstter Dag Terje Andersen särnn eeʹjjest 2009 õlmstõõvvâm
tuåimmplaan alggsaaʹnin, što halltõs peejj plaaneeʹl vuâđ veeidas
da kuʹǩesäiggsaž tuåimid, koid mäŋgg ministeria lie čõnnõõttâm185.
Juõʹǩǩ ministeriast, kååʹtt lij ǩeerjuum plaaʹne primmum tuåim vaʹstteei
veʹrǧǧneʹǩǩen, lij vaʹstteemvuõtt tuåim čõõđviikkmest da teäggtõõzzâst.
Tuåimmplaan poliittlaž vuâđđan lij tuõttum halltõõzz jiiʹjjesnallšem
sääʹmpolitiikk da halltõõzz täävvam obbväʹlddsaž ǩiõllpolitikk, kooi täävtõs
lij jm. staanâd sääʹm ǩiõl, kulttuur da õhttsažkåʹddjieʹllem puõʹttiäiʹǧǧ
Taarrâst. Tuåimmplaan vuõiggâdvuõđ vuâđđan lie meäʹrtõllum Taarr
ratifiâʹsttem meeraikõskksaž suåppmõõžž, jânnam vuâđđlääʹjj 110a §,
sääʹmlääʹǩǩ di mättʼtem- da peiʹvvhåiddamlääʹǩǩ.
Tuåimmplaan täävtõõzz da pukveeʹzz 66 tueʹrjjeem tuåim lie juõkkum
koummân vueiʹvvpäikka:

• Mättjed - raaveed tâʹvv-, juuʹlev- da saujjsääʹm ǩiõl da -ǩiõllsa

pukin taaʹzzin. Täi ǩiõli âlgg seillad jieʹlli ǩiõllân da serddjed ođđ
puõlvvõõǥǥid.

• Ââʹnned – pueʹreed sääʹmǩiõllsaž taʹrjjummšid veʹrǧǧniiʹǩǩi åʹrnn

da õlmmsaž kääzzkõõzzin pukin õhttsažkååʹdd vueʹssvuuʹdin. Sääʹm
ǩiõlid âlgg vueiʹtted ââʹnned pukin õhttsažkååʹdd vuuʹdin.

183 Bargo- ja searvadahttindepartemeanta/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet
30.5.2008. Taarrjânnam halltõs oudd õʹhttešt juõʹǩǩ vaalpââʹj äiʹǧǧen Jõnntegga
(parlamentta) veiddsõs sääʹmpoliittlaž teâttanouddmõõžž, kååʹtt âânn seʹst halltõõzz
linnjʼjõõzzi lââʹssen sääʹmteeʹǧǧ eeʹǩǩteâttanouddmõõžž / tuåimm-mušttlõõzz. Jeeʹres
iiʹjjin sääʹmteeʹǧǧ eeʹǩǩteâttanouddmõõžž tuåimtet Jõnntegga halltõõzz vuäʹnkab
kommeeʹntivuiʹm.
184 Bargo- ja searvadahttindepartemeanta/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet
2009; Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta/ Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet 2011; Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta/ Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet & Sámediggi/ Sametinget 2013.
185 Bargo- ja searvadahttindepartemeanta/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009, 8.
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• Kuâsttjed - lââʹzzted sääʹm ǩiõli õlmmsest kuâsttmõõžž. Sääʹm ǩiõl
âʹlǧǧe kueʹstted taarrlaž õhttsažkååʹddest.

Sääʹm ǩiõli tuåimmplaan čõõđviikkâm vääras uvddum väärai meäʹr
lij vaʹǯǯel õõutnalla ärvvtõõllâd, tõn diõtt, što teäggtõs lij uvddum
määŋgid jeeʹres paaiʹǩid da määŋgi ministeriai täällarvvlõõzzin. Lij
seʹlvv, što programm lij lââʹzztam sääʹm ǩiõlltuâj teäggtõõzz määŋgi
lååjji miljooni kruunuivuiʹm. Halltõs iʹlmmat jm. eeʹjj 2011 täällarvvlõõzz
kuõskki pressteâđtõõzzâst što lij lââʹzztam sääʹm ǩiõli tuåimmplaan
kooum vuõssmõs eeʹjj (2009 - 2011) pââʹjest sääʹm ǩiõlltuõjju pijjum
teäggtõõzz pukveeʹzz 23 milj. kruun õõudâst. Täk väär pueʹtte lââʹssen
jeeʹres ministeriai täällarvvlõõzzin čuäʹjtum sääʹm ǩiõli ( jm. sääʹmǩiõllsai
kääzzkõõzzid) kuõskki teäggtõʹsse.186
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Pieʹǩǩ tuåimin da tõid kuõskki teäggtõõzzâst lij pijjum pääiklaid da
vooudlaid ǩiõllhaʹŋǩǩõõzzid, mâʹte ouddmiârkkan Nordlaand da TâʹvvTröndelaag lääʹnnhalltõõzzi pääiʹǩ saujj- da juuʹlevsääʹm ǩiõllhaʹŋǩǩõõzzid
( jm. tän rapoort lååǥǥin 3.5. da 3.6. čuäʹjtum haʹŋǩǩõõzzid). Še Uccjooǥǥ
da Sirma škooulõhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõs Ovttas! lij vuäǯǯam tuärj Taarr
riikk täällärvvlõõzzâst (ǩč. rapoort lååǥǥ 3.12.). Sääʹm õllškooul lij
vuäǯǯam teäggtõõzz jm. uʹčteeʹlškooultõõzz oođeem diõtt da škooultem
rekrytâʹsttemkampaanji vääras. Sääʹm õllškooul da sääʹmteʹǧǧ raʹjje še
vittekksa vuõrâsoummid jurddum õlltääʹzz sääʹm ǩiõl mättʼtõõzzid põʹstti
rekrytâʹsttemprograamm (ǩč. rapoort lååǥǥ 3.10.).
Õhtt miârkkšõõvvi teäggtõõzz vuäǯǯjin lij Trooms õllškooul
sääʹm ǩiõllteknologia kõõskõs, kååʹtt lij vuäǯǯam teäggtõõzz jm.
neʹttsääʹnnǩeʹrjjtuõjju da Divvun -haʹŋǩǩõʹsse, koʹst lij õõudâsvikkum
vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemprograammid, ǩiõltaʹrǩstemprograammid da pedagooglaž prograammid määŋgid sääʹm ǩiõlid. Sääʹm ǩiõli âânnmõõžž da
vuäinnmõõžž di Saaʹmi kulttuur tobddmõõžž lij tueʹrjjuum jm. ceerkav,
pååʹles, vuõiggâdvuõtt- da tuʹrmmstrooiteʹl, tuâjj- da piiđvaaldâšm
tuåimast, sosiaalʼlaž- da tiõrvâsvuõtt-tuåimast da päiʹǩǩnõmmtuâjast.
Haʹŋǩǩõõzzi teäggtõs lij juåtkkum še mâŋŋa sääʹm ǩiõli tuåimmplaan
väʹlddveärla viõǥǥâståårrâmääiʹj.187
Riikkpeeiʹvi aalǥtem, pukveeʹzz 75 miljon kruun sääʹmteäʹǧǧruõkkõs
puåttjid lij mieʹrruum väʹldded ââʹnnem diõtt eeʹjj 2008 ääʹljeeʹn.
186 Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta/ Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet 05.10.2010.
187 Mm. Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23.02.2015.
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Sääʹmteʹǧǧ, kååʹtt vaaldaš teäʹǧǧruõkkõõzzâst šõddâm korggpuâđaid,
mieʹrrii ââʹnned teäʹǧǧruõkkõõzz puâđaid jeäʹrben sääʹm ǩiõl- da
äʹrbbvuõtt-teâtthaʹŋǩǩõõzzid, sääʹmǩiõllsa ǩeerjlažvuõđ tueʹrjjeem
diõtt da õllškooul stipeeʹndid. Teäʹǧǧruõkkõs lij alttuum koʹrvvõssân
tarrsmâʹttempolitiikk sääʹmõõutstõʹsse tuejjeem skääđai diõtt. Eeʹjjest 2015
teäʹǧǧruõkkõõzz vääraid lij õnnum pukveeʹzz 5,2 miljoon kruun õõudâst.
Sääʹm ǩiõli tuåimmplaaʹne õhtteeʹl lij tuejjuum jm. puõʹtti oođummuž:

• Saaʹmi õllškooul eeʹjjest 2007 alttuum sääʹm lookkâmsilttõskõõskõs lij

šõddâm põõšši täällarvvlõsteäggtõõzz kruuʹǧǧe da vuäittam aalǥted
saujjsääʹm ǩiõl õõudâsviikkmõõžž ooudeem juâkkaz Engerdaʹlle.
Lookkâmsilttõskõõskõõzz tuâjjan lij ooudeed vuõssmõssân sääʹm ǩiõli
lookkam- da ǩeeʹrjtemsilttummuž di vuässõõttâd tuâjjseez kuõskki
tuʹtǩǩeemtuåimma.

• Eeʹjjest 2010 puõʹđi viõʹǩǩe vueʹǩǩ, koon mieʹldd päärnaikaardâs-

lebe klaassuʹčteeʹl tuʹtǩǩõõzz spraavdeei mättʼtõõttjin, kook spraavde
uuʹccmõssân 60 mättjemceäkldõõzz sääʹm ǩiõlâst, ǩeäʹppeet
jäänmõssân 50.000 kruun mättjemlääinast. Vueʹǩǩ lij veâl âinn
viõǥǥâst.

• Uʹčteeʹlid lij uvddum vuäittmõš mättʼtõõttâd sääʹm ǩiõl pääʹlǩ

õõudâst. Vuõssmõs eeʹjjin tät vuäittmõš kuõski neellj tââʹvmõs
lännʼjest reâuggai vuâđđškooul uʹčteeʹlid. Čõõučâst 2015 ääʹljeeʹn
ainsmâttmõš lij veeiduum pukveeʹzz jânnma da tõt kuâskk ååʹn nuʹtt
vuâđđškooul ǥu lookkjiškooul uʹčteeʹlid. Tän diõtt lie čuäʹjtum tieʹǧǧ
riikk täällärvvlõõzzâst.

• Ovttas/Aktan/Aktesne –nõmmsaž sääʹmteeʹǧǧprojeʹktt, koon

ääiʹj lij rajjum sääʹmǩiõllsa mättmateriaal portaal internetta da lij
lââʹzztum jeäʹrben digitaalʼlaž mättmateriaal meäʹr, puuđi eeʹjjest
2013 da siiʹrdi seämma ääiʹj põõššjen tuåimmjem-mallân sääʹm
lookkâmsilttõskõõskõʹsse Saaʹmi õllškoouʹle.

Šuurmõs vueʹss sääʹm ǩiõlltuõjju uvddum väärain vaaldaš sääʹmteʹǧǧ. Tõn
ǩiõlltuõjju õnnum väär lâssne eeʹjjest 2012 ekka 2014 nuʹtt 15 miljoon
kruun, nuʹtt 65,5 miljoonâst kruunâst nuʹtt 81 miljoon kruuʹne. Šuurmõs
vueʹss sääʹm ǩiõl õõuʹdeem diõtt mieʹrruum väärain sääʹmteʹǧǧ juâkk
sääʹm ǩiõl vaaldšemvuuʹd kooʹddid da lääʹnid. Tõk vuäǯǯa riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ
sääʹmtiiʹǧǧin tuejjuum õhttsažtuâjjsuåppmõõžži vuâđđäʹššen. Õhttsažtuâjjsuåppmõõžž kuõʹšǩe kooʹddi di lääʹni tuåimid sääʹm ǩiõllääʹjj õõlǥtum
kueiʹtǩiõllsažvuõđ tuõʹllʼjem diõtt da lââʹssen še takai sääʹm ǩiõl ââʹnnem
ooudeem haʹŋǩǩõõzzid. Kooʹddi da laaʹni kueiʹtǩiõllsažvuõđ tuõʹllʼjem diõtt
vuåǯǯum riikkveäʹǩǩtieʹǧǧi õʹhtte laʹsǩǩuum mieʹrr eeʹjjest 2014 leäi 48,429
milj. Taarr kruunâd.188
188 Sääʹmteʹǧǧ (Taarrjânnam) 5.12.2013, 16-36.
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Nuʹbben šuurmõs vueʹzz sääʹm ǩiõl õõuʹdeem diõtt mieʹrruum väärain
sääʹmteʹǧǧ juâkk sääʹm ǩiõllkõõskõõzzid tõi vuâđđteäggtõssân.
Mieʹrr lij šõddâm pâʹjjel kueiʹtǩeârddsen eeʹjj 2012 ääʹljeeʹn, jieʹǩǩen
seuʹrrjõssân kooum ođđ sääʹm ǩiõllkõõskõõzz altteem diõtt eeʹjjest
2013. Ǩiõllkõõskõõzzid mieʹrruum teäggtõõzz õʹhtte laʹsǩǩuum mieʹrr
eeʹjjest 2014 leäi nuʹtt 14 milj. kruunâd. Lââʹssen sääʹmteʹǧǧ teäggat
jeeʹrab ooccâmnalla åårrai sääʹm ǩiõli õõudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzid,
ǩiõllkampaanjid, vuäʹmm oummi diõtt uvddum lookkâm- da
ǩeeʹrjtemhaʹŋǩǩõõzzid da juâkk stipeeʹndid pukid sääʹm ǩiõl õllškooulâst
mättʼtõõttjid. Mââimõssân peäggtum stipeeʹnd lie õnnum eeʹjjest 2014
pukveeʹzz koumm miljoon kruun õõudâst. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd stipeeʹnd
lie lââʹzztam sääʹm ǩiõl mättʼtõõttmõõžž da sääʹm ǩiõli mättʼtõõttilååǥǥ lie
kaggõõttâm puki ǩiõlvaʹlljummši beäʹlnn.189
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Sääʹmteʹǧǧ čuäʹjti eeʹjjest 2012 valmštõõvvâm ǩiõllpoliittlaž teâđouddmõõžžeez (Sámediggedieđáhus sámegiela birra) õhtteeʹl sääʹm ǩiõllšiõttʼtõõzzi oođummuž. Kååʹddlaž- da oođeem-ministeria šiõttii eeʹjjest
2013 ääʹšštobddiluʹvddkååʹdd, koon tuâjjan lij čiõlggeed oođeemtaarb
sääʹm ǩiõli kuõskki lääʹjjšeâttmõõžžâst da õhttsažkååʹdd jeeʹres
vueʹssvuuʹdi âânnmõõžžin. Luʹvddkååʹdd lij mieʹrr vuäǯǯad čuäʹjtõõzz
valmmša ǩeâđđa 2016.190

189 Sääʹmteʹǧǧ (Taarrjânnam) 5.12.2013, 22-36.
190 Sääʹmteʹǧǧ 2012 (Taarrjânnam).

Jåårǥlâttam Merja Fofonoff

S

ääʹmǩiõl lie vaarvuâlažvuõđâst huõlǩani õinn še vuõssmõssân
mättjum jieʹnnǩiõl. Tõt oudd šiõǥǥ vuâđ ǩiõl jeälltummša da
miârkkšââvv tõn, što sääʹmõõutstõõzzâst lie jiânnai ǩiõlʼlaž silttõõzz
da vueiʹtlvaž ǩiõllmäästar. Ǩiõllmäästar täujja käunnai âʹlddlubun ǥu
silttad ni jurdded!

Ǩ

iõl jeälltummuš lij šâddsallaš teʹl, ǥu motivaatio da täävtõõzz
lie päiʹǩstes. Ǩiõl jeälltummuš õudldâstt čõnnõõttmõõžž,
teâđstemvuõđ jiiʹjjes ǩiõlââʹnnemnaaʹlin di tuʹmmstõõǥǥ ǩiõl
mättjummša da âânnmõʹšše. Mõõn jeänab ǩiõllõõutstõs pukines
čõnnââtt Ǩiõljeälltemtuõjju, tõn jeänab tõt pohtt.

T

ääʹrǩmõs tuʹmmstõõǥǥid sääʹmǩiõli pueʹttiääiʹj pirr tuejjeet dååma
da piârrjin, koin tuʹmmeet päärnaid mainstum ǩiõlâst/ ǩiõlin di
õuddpeâmm da škooulmättʼtõõzz ǩiõlâst. Tõn diõtt puärraz taarbše
jiânnai vuâđđõllum teâđ kuõiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõõžž pirr da
ǩiõllvaʹlljummšeez kookkas pueʹttiäigga vuällai vaaiktõõzzin.

Õ

httsažkååddlaž tuʹmmstõktuâjast peäʹlstes tuʹmmeet raajât-a
sääʹmǩiõʹlle puåtkkneǩani čuõkku õuddpeâmmast mättõõlǥtõsškoouʹle da õllʼjab taaʹzzid da lij-a mättʼtõs puki vuällamnalla.
Õhttsažkååddlaž tuʹmmstõktuâjast tuʹmmeet še mõõn jiânnai da
mõin õlmmsest jieʹllemvuuʹdin sääʹmǩiõl lij vueiʹtlvaž ââʹnned.
Tõn diõtt lij täʹrǩǩ, što tuʹmmstõktuõjju vuässâʹtte še sääʹmǩiõlid
mainsteei da sääʹmǩiõllvuõʹjjid fiʹttjeei oummu.

S

ääʹmǩiõllvueʹjj kovvad täujja ǩiõllvaajtõõzz joortõõzzâst åårrmõš.
”Ǥu jie leäkku uʹčteeʹl, ǩiõl ij vueiʹt mättʼted škooulâst. Uʹčteeʹl jie
leäkku, ǥu siʹjjid jie škooulâd. Uʹčteeʹlid jeäʹt škooultuku, ǥu ij leäkku
mättʼtõs. Mättʼtõs ij leäkku, ǥu jie leäkku mättʼtõõtti. Mättʼtõõtti jie
leäkku, ǥu ij leäkku mättʼtõs. Mättmateriaal ij leäkku, ǥu jie leäkku
tuejjeei, jie uʹčteeʹl, jie mättʼtõõtti, ij mättʼtõs dno.” Määŋg ouddmiârk
čuäʹjte, što ǩiõllvaajtõõzz joortõõzz vuäitt pueʹtǩǩeed kooiǥ-ne. Ǥu
tõt lij õhttân sââʹjest pueʹtǩǩuum, ävvan še nuʹbb čuõlmm da šâdd
positiivlaž joortõs nuuʹbb årra.
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5. Lååj äʹššed, koid tieʹttep ååʹn

M

ääŋgsääʹmǩiõllsaž kommunikâʹsttem-mall lââzzad sääʹmǩiõl
ââʹnnemvueiʹttemvuõđ da ǩiõlʼlaž kapitaal, ǥu jeeʹres sääʹmǩiõlid
mainsteei mättje fiʹttjed kuõiʹmeez ǩiõlid. Määŋgsääʹmǩiõllsaž
kommunikâʹsttem-mall ǩeäʹppad ǩiõli kõskksaž jeeʹresärvvsažvuõtt da
vaaikat ǩiõlââʹnnemnaaʹlid. Seämmast tõt tuejjad sääʹmǩiõlid jeänab
kuâsttjeeʹjen da kollʼjeeʹjen.

S

ääʹmǩiõl ââʹnnemvueiʹttemvuõđ lie juõʹǩǩ åʹrnn occanj,
ǥu jieʹllep jânnmi väʹlddǩiõli da eŋgglõsǩiõl dominâʹsttem
õhttsažkooʹddin. Sääʹmǩiõllsaž pirrõõzzid lij vueiʹtlvaž raajjâd
altteeʹl sääʹmǩiõllsaž ´ååreempaaiʹǩid´, kaaunõõttâmpaaiʹǩid leʹbe
suåveeʹl, što tiõttum sõõʹjin leʹbe vuõʹjjin ââʹnet tåʹlǩ sääʹmǩiõl.
Määŋgain sääʹmõõutstõõzzin lie šiõǥǥ tobddmõõžž teâđsteeʹl rajjum
sääʹmǩiõllsaž õõutstõõzzin, sõõʹjin da vuõʹjjin.
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Ǩ

iõl jeälltummuš vuäitt muʹtted jieʹllem määŋgnalla. Tõt äävad
õhttvuõđid jeeʹres sääʹmǩiõllõõutstõõzzid, naabârjânnmid,
jiiʹjjes sooǥǥ historiaaʹje, sääʹmǩiõllsaž ǩeerjlažvuõʹtte, musiʹǩǩe da
äʹrbbvuõđid. Ǩiõl jeälltummuš äävad ođđ vueiʹttemvuõđid tuâjaid,
koin taarbšet sääʹmǩiõl tääid. Lââʹssen ǩiõl jeälltummuš tiõrvsmâtt
õõutstõõzz pukines, puʹrǧǧeeʹl vuäʹmm traumaid da juʹrddemnaaʹlid.
Ǩiõljeälltem paaldâst še äʹrbbvuõtt-tääid mâʹte ǩiõtt-tuâjj-, maainâs da musikkäʹrbbvuõtt vuäǯǯa täujja ođđ jieʹllem. Da, mâʹte määŋgain
vuuʹdin lij šõddâm, ǩiõl jeälltummuš pohtt mieʹldes ođđ kulttuur: ođđ
sääʹmǩiõllsaž ǩeerjlažvuõđ, musiikk da čeäppõõzz.

J

uätkkjummuš da põõšši raajâlm lie tääʹrǩes ääʹšš sääʹmǩiõlltuâjast.
Ǩiõlltuâjj ij vuäǯǯči leeʹd tåʹlǩ kõskkpoddsaž projeʹktt, kååʹtt poott
ǥu täävtõʹsse lij piâssum. Assimilaatio da ǩiõlvaajtõõzz šõõddteei
tuejjeei jie leäkku jaukkâm ni koozz mâŋŋa projeeʹktest. Tän diõtt
uuʹcces vaarvuâlaž ǩiõli mainsteei teâđste täujja ǩiõllaaʹššid pueʹrben
ǥu õõutǩiõllsaž šuurab ǩiõli mainsteei, ǩeäiʹd jiiʹjjes ǩiõl da tõn
ââʹnnemvueiʹttemvuõđ lie jijstes seeʹlv.

S

ääʹmǩiõli vaarvuâlažvuõtt da mainsteeiõõutstõõzzi uuʹccesvuõtt
miârkkšâʹvve tõn, što ǩiõl serddmõš puõlvvõõǥǥâst nobba feʹrttai
ainsmâʹtted juõʹǩǩ puõlvvõõǥǥâst õin oʹđđest. Õuddpeâmmast da
škooulâst lij tän tuâjast jõnn miârktõs.
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