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Tiivistelmä

Tutkimuksen aihe on inarinsaamen kielen, ainoan pelkästään Suo-
messa puhuttavan saamelaiskielen revitalisaatio eli elpyminen ja el-
vyttäminen. Inarinsaamen kieli uhanalaistui 1900-luvulla vakavasti, 
minkä vuoksi sen sammuminen näytti 1990-luvulle tultaessa väistä-
mättömältä. Uhkaava kehitys onnistuttiin kääntämään tietoisen, yhtei-
sölähtöisen ponnistelun avulla. Käänteisen kielenvaihdon tärkeimmät 
tekijät ovat olleet kielipesä eli alle kouluikäisten lasten inarinsaamen-
kielinen kielikylpy, omakielinen kouluopetus ja intensiivinen kielen-
opetus aikuisille. Revitalisaatiotoiminnasta suurimman vastuun on 
kantanut vuonna 1986 perustettu Anarâškielâ servi eli Inarinsaamen 
kielen yhdistys.

Tutkimuksessa tarkastellaan inarinsaamen kielen elpymistä yh-
teisö- ja yksilötasolla vuosien 1997 ja 2014 välillä. Aineisto koostuu 
kieliyhteisön jäsenten haastatteluista, havainnoista inarinsaamenkie-
lisissä ympäristöissä, lomakekyselystä Anarâškielâ servin jäsenistöl-
le, intensiiviseen aikuiskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden 
raporteista ja heidän kielimestareidensa haastatteluista sekä inarin-
saamenkielisen Anarâš-lehden pääkirjoituksista. Aineistoa analysoi-
daan erityisesti kolmen avainkäsitteen valossa: kielellinen kulttuuri, 
kieli-ideologiat ja ideologinen selkiyttäminen. Kielellisellä kulttuuril-
la tarkoitetaan tutkimuksessa niitä historiallisten, poliittisten, maan-
tieteellisten, sosiologisten, demografi sten ja ideologisten tekijöiden 
muodostamia olosuhteita, joissa inarinsaamen kieli on uhanalaistunut 
ja elpynyt. Kieli-ideologioiden käsite jäsentää kieliyhteisössä vallit-
sevia kieltä koskevia asenteita, uskomuksia, periaatteita ja valintoja, 
jotka ovat mahdollistaneet inarinsaamen kielen elpymisen. Kolmante-
na, revitalisaation tulosten kannalta ratkaisevana ilmiönä näyttäytyy 
ideologisen selkiyttämisen prosessi eli kieli-ideologioiden tietoinen 
käsittely, revitalisaation tavoitteiden ja keinojen tiedostaminen ja hen-
kilökohtainen sitoutuminen ja vastuun ottaminen omasta kielestä.

Tutkimus osoittaa, että inarinsaamen revitalisaatiossa on onnis-
tuttu globaalissa mittakaavassa poikkeuksellisen hyvin. Tutkimuksen 
tarkastelujakson aikana kielen siirtyminen lapsille on käynnistynyt 
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uudelleen, aikuiset ovat alkaneet opetella ja ottaa takaisin inarinsaamen 
kieltä intensiivisen kielikoulutuksen kautta, vanhemmat äidinkieliset 
kielenpuhujat ovat saaneet aktiivisen roolin revitalisaatiossa ja kie-
len käyttö on lisääntynyt merkittävästi useilla keskeisillä domeeneilla 
kuten kodeissa ja koulussa. Siitä on tullut paikallisyhteisössä arvos-
tettu ja muiden saamen kielten kanssa yhä tasa-arvoisemmin näkyvä 
ja kuuluva kieli.

Inarinsaamen yhteisölähtöinen revitalisaatio ilmentää käänteisen 
kielenvaihdon kannalta suotuista kielellistä kulttuuria ja kieli-ide-
ologioita, jotka liittyvät esimerkiksi kielelliseen toleranssiin. Ideolo-
gisen selkiyttämisen prosessi ilmenee kieliyhteisössä inarinsaamea 
aikuisena opetelleiden henkilöiden motivaationa ja sitoutumisena, 
henkilökohtaisena käänteisenä kielenvaihtona perheissä ja sosiaali-
sissa verkostoissa ja kieliyhteisön kollektiivisena pyrkimyksenä käyt-
tää inarinsaamea aina kun mahdollista. Toisaalta inarinsaamen revi-
talisaatioon liittyy useita kriittisiä osa-alueita ja kysymyksiä, joita 
kieliyhteisössä on tutkimuksen tarkastelujakson loppuun mennessä 
käsitelty melko vähän. Nämä kysymykset liittyvät mm. inarinsaamen 
uusien puhujien kielitaitoon ja kieli-identiteettiin, kielen siirtymiseen 
kotona tai kodin ulkopuolella sekä lasten ja nuorten kielellisiin valin-
toihin ja identiteettiin. Näitä kielen elinvoimaisuuden kannalta merkit-
täviä kysymyksiä on syytä tarkastella sekä kieliyhteisön arjessa että 
jatkotutkimuksissa.
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Čuákánk iäsu

Tutkâmuš fáddá lii anarâškielâ revilisaatio ađai iäláskem já iäláskit-
tem. Anarâškielâ lii sämikielâin áinoo, mon sárnuh tuše Suomâst. Tot 
aštâšui tuođâlávt 1900-lovvoost, já tondiet 1990-lovo älgidijn oroi 
visesin, et kielâ láppoo. Aštâšeijee ovdánem jorgettij ton vievâst, ko 
anarâškielâ siärvádâh tiäđulávt poorgâi ääši oovdân. Jorgokielâmolsom 
tehálumoseh tahheeh láá lamaš kielâpiervâl ađai vuálá škovlâahasij 
párnái anarâškielâlâš kielâlávgum, jieijâskielâlâš škovlâmáttááttâs já 
intensivlâš kielâmáttááttâs rävisulmuid. Revilisaatiotooimâin stuár-
ráámus vastuu lii kuáddám ive 1986 vuáđudum Anarâškielâ servi.

Tutkâmuš kietâdâl anarâškielâ iäláskem sehe siärváduv já ovtâs-
kâs ulmui tääsist iivij 1997 já 2014 kooskâst. Amnâstâh lii čoggâšum 
kielâsiärváduv jesânij sahhiittâlmijn, aiccâmijin anarâškielâlii pir-
râduvâst, Anarâškielâ seervi jesânáid čujottum luámáttâhkoijâdâl-
mijn, intensivlii rävisolmoošškovliimân uásálistám uáppei raportijn 
já sii kielâmiäštárij sahhiittâlmijn sehe anarâškielâlii Anarâš-loostâ 
uáivičalluin. Amnâstâh lii analysistum eromâšávt kuulmâ 
čoovdâkonsept uáinust: kielâlâš kulttur, kielâideologiah já ideologisâš 
čielgâsmittem. Kielâlâš kulttur uáivild tutkâmušâst taid historjálijn, 
poolitlijn, eennâmtieđâlijn, sosiologilijn, demografi sijn já ideologilijn 
tahhein hámmášum tiilijd, main anarâškielâ lii aštâšum já iäláskâm. 
Kielâideologiai tuávádâh čielgee kielâsiärváduv kielân kyeskee jur-
duid, uáivilijd, oskomušâid, vuáđuprinsipijd já valjiimijd, moi vievâst 
anarâškielâ iäláskem lii šoddâm máhđulâžžân. Kuálmádin, revilisaa-
tio puátusij uáinust merhâšitteemus almoonin itá uáinusân ideologisii 
čielgâsmittem proosees ađai kielâideologiai tiäđulâš kieđâvuššâm, re-
vilisaatio uulmij já vuovij tiäđuštem já persovnlâš čonâdâttâm já vas-
tuu väldim jieijâs kielâst.

Tutkâmuš čáittá, et anarâškielâ revilisaatio lii luhostum 
mailmvijđásii mittokaavast eromâš pyereest. Tutkâmuš kietâdâllâm-
paje ääigi kielâ sirdâšum párnáid lii oppeet jođáskâm, rävisulmuuh 
láá máttááttâlškuáttám já väldiškuáttám maasâd anarâškielâ uásálist-
máin intensivlijd kielâškovliimáid, puárásuboh eenikielâliih kielâsár-
nooh láá fi nnim aktivlii rooli revilisaatiost já kielâ kevttim lii lasanâm 
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merhâšitteht maaŋgâ kuávdáš domenist nuuvtko pääihist já škoovlâst. 
Anarâškielâst lii šoddâm páihálii siärváduvvâst áárvust oonnum kielâ 
já tot lii uáinimist já kulâmist eres sämikielâiguin ain täsiárvusubbooht.

Anarâškielâ siärváduv paargon vuáđudum revilisaatiost puáh-
tá aiccâđ kielâmolsom keežild mudágis kielâlii kulttur já kielâ-
ideologiaid, moh lohtâseh ovdâmerkkân kielâlii toleransân. Ideologisii 
čielgâsmittem proosees lii kielâsiärváduv siste aiccâmist anarâškielâ 
rävisolmožin máttááttâllâm ulmui motivaatiost já čonâdâtmist, per-
sovnlii jorgokielâmolsomist perruin já sosiallijn viärmáduvâin 
já kielâsiärváduv kollektivlii ulmeest kevttiđ anarâškielâ ain ko 
máhđulâš. Nube tááhust anarâškielâ revilisaation lohtâseh ennuv kriit-
tisiih peleh já koččâmušah, moh kielâsiärváduvvâst láá taan tutkâmuš 
kietâdâllâmpaje ääigi kieđâvuššum viehâ uccáá. Taah koččâmušah 
lohtâseh il. anarâškielâ uđđâ sárnoi kielâtááiđun já kielâidentitetân, 
kielâ sirdâšuumán pääihist vs. ton ulgguubeln já párnái já nuorâi kielâ-
lijd valjiimáid já identitetân. Täid kielâ eellimvuáimálâšvuođâ tááhust 
merhâšittee koččâmušâid kannat kietâdâllâđ sehe kielâsiärváduv aar-
gâst já jotkâtutkâmušâin.

UH9_VALMIS.indd   9UH9_VALMIS.indd   9 17.5.2015   21:44:2617.5.2015   21:44:26



A N N I K A  P A S A N E N

1 0

Summar y

The topic of this study is the revitalization of the Inari Saami lan-
guage, the only Saami language spoken exclusively in Finland. The 
Inari Saami language became severely endangered in the 1900s, and 
toward the 1990s its extinction seemed inevitable. Thanks to conscious 
efforts originating from the community, this grim path of development 
was reversed. The most important factors for reversing language shift 
have been the language nest (an Inari Saami immersion program for 
children under school age), mother tongue medium school instruction 
and intensive language education for adults. The Inari Saami language 
association Anarâškielâ servi, founded in 1986, has played the most 
important role in the revitalization activities.

The study investigates the revitalization of the Inari Saami langu-
age on the societal and individual levels between 1997 and 2014. The 
data consists of interviews with members of the language community, 
observations from Inari Saami-speaking environments, questionnai-
res sent to members of Anarâškielâ servi, reports from students of the 
intensive adult language education program and interviews with their 
language masters, as well as editorials from the Inari Saami-language 
Anarâš newspaper. The data is analysed primarily in the light of three 
main concepts: linguistic culture, language ideologies and ideological 
clarifi cation. In the study, linguistic culture refers to the combination 
of historical, political, geographical, sociological, demographic and 
ideological circumstances under which the Inari Saami language has 
experienced endangerment and subsequent revitalization. The concept 
of language ideologies encompasses the language-related attitudes, 
beliefs, principles and choices prevalent in the language community 
that have facilitated the revitalization of the language. A third deci sive 
phenomenon from the perspective of the outcome of revitalization is 
manifested in the process of ideological clarifi cation, which refers to 
facing language ideologies consciously, recognizing the goals and me-
ans of revitalization, and personally committing to and taking respon-
sibility for one’s own language.
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The study demonstrates that on a global scale, Inari Saami re-
vitalization has been exceptionally successful. During the period 
analysed in the study, transmission of the language to children has 
resumed, adults have begun to learn and reclaim the Inari Saami lan-
guage through intensive language education, older native speakers 
have taken on an active role in the revitalization process and the use of 
the language has increased signifi cantly in several integral domains, 
such as the home and school. The language is now valued by the local 
community, and has gradually gained a more equal position with the 
other Saami languages.

The community-based revitalization of the Inari Saami language 
exemplifi es a linguistic culture and language ideology that foster a 
reversal of language shift, including factors related to linguistic toler-
ance. The process of ideological clarifi cation in the language commu-
nity can be seen in the motivation and commitment of those who have 
learned Inari Saami as adults, in the personal reversal of language shift 
in families and social networks, and in collective endeavours to use 
Inari Saami whenever possible. On the other hand, the revitalization of 
Inari Saami is connected to several critical factors and questions that 
have been investigated relatively little in the language community as 
of the end of this study. These include questions related to the language 
skills and linguistic identities of new speakers, language transmission 
at home vs. outside of the home, and the linguistic choices and identi-
ties of children and youth. These questions are signifi cant with regard 
to the vitality of the language and should be examined both in daily 
life in the linguistic community and in future studies.
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Esipuhe

En tiedä vielä, minkä kaiken alku tämä tutkimus on, mutta tiedän, että 
se on kymmenen vuotta kestäneen prosessin loppu. Kymmenen vuotta 
on pitkä aika niin ihmisen kuin pienen, elpyvän kielenkin historiassa. 
Vaikka ajan kuluminen ja jatkuva muutos voi näyttäytyä tutkimusai-
neiston kannalta myös ongelmana, tämän tutkimuksen aihepiirin kan-
nalta se on ihana asia. Inarinsaamen kielen tilanne on edennyt suurin 
harppauksin tutkimusprosessini aikana.

Suurin kiitos tämän tutkimuksen valmistumisesta kuuluu työni 
ohjaajille. Riho Grünthal ja Janne Saarikivi, kiitos ohjauksesta, avus-
ta, eteenpäin tyrkkimisestä, rinnalla kulkemisesta ja ystävyydestä. 
Kiitän myös Anna-Riitta Lindgreniä Langnet-tutkijakoulukauteni ai-
kaisesta ohjauksesta. Työn esitarkastajia Tove Skutnabb-Kangasta ja 
Marja-Liisa Olthuisia kiitän kauniisti arvokkaista ja tarkkanäköisistä 
huomioista työni parantamiseksi. Tutkijuuteni juuret ovat Helsingin 
yliopiston suomalais-ugrilaisella laitoksella, joka on nykyään osa suo-
men kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjalli-
suuksien laitosta. Franzeniassa nuorella idealistilla oli tilaa kiinnostua, 
kokeilla, ottaa selvää, poukkoilla ja uppoutua. Erityisesti edesmennyt 
professori Seppo Suhonen kannusti minua aina kielisosiologisessa 
suuntautumisessani ja edesauttoi päätymistäni karjalan kielen revita-
lisaation pariin.

Haluan kiittää kirjallisuusvinkeistä, keskusteluista ja kollegiaa-
lisesta tuesta ainakin seuraavia henkilöitä: Niko Partanen, Markus 
Juutinen, Erika Sarivaara, Marja-Liisa Olthuis, Laura Arola, Torkel 
Rasmussen, Irmeli Moilanen, Sanna-Riikka Knuuttila, Tove Skut-
nabb-Kangas, Leena Huss, Ulla Aikio-Puoskari ja Reetta Toivanen. 
Kiitos kollegoille Poga-verkostossa ja MinorEuRus-projektissa! Ou-
lun yliopiston vähemmistökielten tutkimus- ja opetusverkostoa kiitän 
siitä, että se avasi minulle ovet itämerensuomalaisten vähemmistö-
kielten moninaisuuteen.

Kahtalainen roolini toisaalta revitalisaation tutkijana ja toisaal-
ta sen tekijänä on ollut minulle suuri etuoikeus ja ainoa todellinen 
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vaihtoehto. Tunnen suurta kiitollisuutta kaikkia niitä kohtaan, joiden 
ansioista ja joiden kanssa olen päässyt työskentelemään vähemmis-
tökielten elvytyksen parissa. Suomen Kulttuurirahastoa ja Suomi-
Venäjä-seuraa kiitän siitä, että olen päässyt suomalais-ugrilaisessa 
kielipesähankkeessa perehtymään revitalisaation moniin ulottuvuuk-
siin Venäjällä. Kiitän Saamelaisalueen koulutuskeskusta siitä, että sain 
jo ammoin 1990-luvulla oppia pohjoissaamea ja inarinsaamea, ja että 
olen myöhemmin Sogsakkin arktisen yhteistyön puitteissa päässyt 
tutustumaan Venäjän arktisten alkuperäiskansojen kielitilanteeseen. 
Uhtua-seuralle kuuluu suurkiitos siitä, että pääsin mukaan elvyttä-
mään karjalan kieltä. Ylipäänsä haluan kiittää kaikkia niitä järjestöjä 
ja yksittäisiä ihmisiä, joiden kanssa olen vuosien mittaan saanut olla 
parantamassa maailmaa. Vaikkei se aina parantunutkaan sillä lailla 
kuin toivoimme.

Halijdâm kijtteđ Anarâškielâ seervi, eromâsávt Kuobžâ-Saammâl 
Maati, Vuoli Ilmár já Káábi Eljis Máárjá-Liisá puoh iše, torjuu já 
tiäđui oovdâst, maid lam tist fi nnim iivij mield. Tuubdâm, et lam tuh-
hiittum anarâškielâ siärvádâhân kielâsárnon, proojeektpargen, párnái 
ennin já olmožin.

Kiitos teknisestä avusta käsikirjoitusvaiheessa Satu Gahmber-
gille, inarinsaamenkielisten osuuksien oikolukemisesta Petter Morot-
tajalle, suomen kielen oikoluvusta Juha Kuokkalalle ja tutkimuksen 
taitosta ja kannen suunnittelusta Niko Partaselle ja Alexandra Kell-
nerille! Tiivistelmän kääntämisestä inarinsaameksi kiitos kuuluu niin 
ikään Petter Morottajalle ja englanninkielisestä käännöksestä Alexan-
dra Kellnerille. Suurkiitos myös työni rahoittajille! Kielentutkimuk-
sen tutkijakoulu Langnet, MinorEuRus-hanketta rahoittanut Suomen 
Akatemia ja Helsingin yliopisto ovat eri vaiheissani mahdollistaneet 
minulle tutkimustyöhön keskittymisen. Ilman tällaista etuoikeutta 
työstä olisi tuskin tullut valmista.

Lämpimimmin kiitän kaikki niitä, joita olen saanut haastatel-
la tätä tutkimusta varten. Jokaisen teidän tarinat ja näkemykset ovat 
olleet korvaamattomia – riippumatta siitä, missä määrin ne pääsevät 
esille tutkimuksessa konkreettisten lainausten muodossa. Erityiskii-
tokset teille, Mattii Piättár Ritva / Ritva Kangasniemi, Vuáskujáávr-
Heeihâ Petra / Petra Kuuva ja Váábu Maati Uulá Irján / Yrjö Musta, 
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siitä, että olitte valmiita rohkeasti kertomaan omilla nimillänne oman 
tarinanne siitä, kuinka otitte ja saitte oman kielenne takaisin.

Kiitän lapsiani Sammelia ja Kaislaa, jotka ovat rakastaneet mi-
nua ehdoitta ja pitäneet jalkani maan pinnalla tarvitsemalla minua 
aina enemmän kuin tiede. Olette myös avanneet minulle oven vielä 
yhteen tutkijuutenikin kannalta tärkeään rooliin – kaksikielisten lasten 
äitinä olemiseen. Kiitos myös kaikille muille läheisilleni ja rakkailleni 
tuesta ja hyväksynnästä.

Omistan tutkimuksen Anarâškielâ servin aktiiveille ja kaikille 
niille, jotka työkseen siirtävät, kehittävät ja vahvistavat inarinsaamen 
kieltä. Omistan tutkimuksen kaikille inarinsaamen kielen puhujille: 
äidinkielisille ja uuspuhujille, vanhoille ja nuorille; eläville, edesmen-
neille ja vielä syntymättömille. Teidän takianne ja teissä inarinsaamen 
kieli elää. 

Inarin Riutulassa, inarinsaamelaisten mailla
1.5.2015

Annika Pasanen

UH9_VALMIS.indd   19UH9_VALMIS.indd   19 17.5.2015   21:44:2717.5.2015   21:44:27



A N N I K A  P A S A N E N

2 0

1 Johdanto

Tehálumos lii kuittâg et
ulmuuh sárnuččii sämikielâ.
Tom laahâ ij pyevti meridiđ, tot 
lii ulmui jieijâs haaldust.
Anarâškielâ uáiná jo kuoksuu 
sevŋis ääigi maŋa.
Mij sämmiliih jiejah ennuu
meridep, itá-uv peeivičuovâ.
(Matti Morottaja, Anarâš-lostâ 
kesimáánu 1992)

’Tärkeintä on kuitenkin, että 
ihmiset puhuisivat saamen kieltä.
Sitä laki ei voi määrätä, se
on ihmisten itsensä hallussa.
Inarinsaame näkee jo sarastuksen 
pimeän ajan jälkeen.
Me saamelaiset päätämme pitkälti 
itse, ilmestyykö päivänvalo.’
(Matti Morottaja, Anarâš-lehti 
kesäkuu 1992)

1.1   Tutk imuskohteena inar insaamen k ielen 
revital isaat io

Tässä tutkimuksessa on kyse Suomessa puhuttavan inarinsaamen 
kielen revitalisaatiosta eli elpymisestä ja elvyttämisestä. Inarinsaa-
men revitalisaatio on muodostunut maailman vähemmistö- ja alkupe-
räiskansojen kontekstissa monin tavoin ainutlaatuiseksi tapaukseksi. 
Muutaman sadan puhujan kieli on elpynyt lyhyessä ajassa vakavasti 
uhanalaisesta marginaalikielestä paikallisyhteisössä arvostetuksi ja 
monilla yksityisillä ja yhteisöllisillä aloilla käytetyksi kieleksi. Inarin-
saamen siirtyminen sukupolvelta toiselle on onnistuttu käynnistämään 
uudelleen, ja kieliyhteisössä tapahtuu jatkuvasti käänteistä kielenvaih-
toa suomesta saameen eri tasoilla. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 
samankaltaisia tuloksia on saavutettu lähinnä huomattavasti suurempi-
en vähemmistökielten kohdalla, kuten māori (esim. Benton & Benton 
2001; King J. 2008; Spolsky 1996, 2003 ja 2005), iiri (esim. Magui-
re 1991; Carnie 1995) ja baski (esim. Azurmendi & al. 2001; Coy-
os 2008). Tilanteessa, jossa jopa 90 % maailman kielistä on vaarassa 
sammua kuluvan vuosisadan loppuun mennessä (UNESCO 2003: 2, 
painamaton), tarvitaan kiireesti lisää tietoa siitä, millaisin edellytyksin 
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ja millaisilla keinoilla pienet vähemmistökielet voivat selviytyä. Me-
nestyksestä huolimatta inarinsaamen kielen tilaan ja tulevaisuudenku-
viin liittyy monia avoimia kysymyksiä ja uhkia. Inarinsaamen revitali-
saation analysointi on tärkeää sekä kieliyhteisön itsensä että maailman 
muiden vähemmistökielten revitalisaatiopyrkimysten kannalta.

Inarinsaamelaiset ovat pieni, endeeminen eli yhden valtion si-
sällä, rajallisella alueella asuva saamelaisryhmä. Se on tiettävästi 
aina asuttanut nykyisen Inarin kunnan aluetta, nimenomaan sen jär-
vi- ja jokiseutuja. Inarinsaamelaisten kielen omakielinen nimitys on 
anarâškielâ tai sämikielâ. Saamelaiskielet ovat osa suomalais-ugri-
laista tai laajemmin uralilaista kielikuntaa (uralilaista kielistä ks. ala-
luvut 6.2.3 ja 9.3.2). Saamelaiskieliä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Venäjällä, ja niitä katsotaan olevan yhdeksän. Etelästä 
pohjoiseen ja itään päin lukien kielet ovat etelä-, uumajan-, piitimen-, 
luulajan-, pohjois-, inarin-, koltan-, kildinin- ja turjansaame. Inarin-
saamen kieli kuuluu taksonomisesti itäsaamelaisten kielten ryhmään, 
mutta kielessä on myös länsisaamelaisten kielten erityispiirteitä (Kor-
honen 1981: 18–19). Kielellisesti lähimpiä ovat maantieteellisestikin 
lähimmät kielet, pohjoissaame ja koltansaame. Näistä pohjoissaame 
on inarinsaamen kielen puhujille yleisesti ottaen helpompaa ymmär-
tää, mm. koltansaamen venäläisperäisen lainasanaston vuoksi. Poh-
jois-, inarin- ja koltansaamen kieliä puhutaan Suomessa saamelaisalu-
eella ja yhä enemmän sen ulkopuolella koko maassa. Saamelaisalueen 
muodostavat Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat ja pohjoisin osa 
Sodankylän kuntaa. Saamelaisilla on saamelaisalueella itsehallinto, 
jota toteuttaa oma edustuksellinen elin, Saamelaiskäräjät (ks. Laki 
Saamelaiskäräjistä). Saamen kielillä on virallinen, saamen kielilain 
turvaama asema saamelaisalueella ja vähäisemmässä määrin sen ul-
kopuolella (ks. Saamen kielilaki).

Tarkastelen tutkimuksessa yhteisö- ja yksilötasolla tapahtuvaa 
inarinsaamen kielen elpymistä. Pyrin kuvaamaan sitä, miten kielen-
vaihto inarinsaamen kielestä suomen kieleen on tietoisen kielenelvy-
tyksen avulla saatu käännettyä niin, että inarinsaamea on alettu käyttää 
sellaisissa sosiaalisissa verkostoissa ja yhteiskunnallisissa rakenteissa, 
jotka ennen olivat suomenkielisiä tai jotka ovat ylipäänsä syntyneet 
revitalisaation myötä. Pyrkimykseni on hahmotella yleiskuva siitä, 
millaisin keinoin vakava katoamisen uhka saatiin käännettyä kielen 
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ja kulttuurin renessanssiksi, sekä kielen ja kieliyhteisön nykytilasta 
ja ongelmista. Keskiössä on inarinsaamen kielen funktioita, puhuja-
kuntaa ja kielenkäyttötilanteita koskeva muutos, nimenomaan parin 
viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys, jonka tuloksena 
inarinsaame on saanut uusia puhujia ja kielenkäyttö on levinnyt uusille 
domeeneille eli kielenkäyttöaloille. Inarinsaamen kielen revitalisaati-
on voi katsoa alkaneen vuodesta 1986, jolloin perustettiin Anarâškielâ 
servi eli Inarinsaamen kielen yhdistys. Varsinainen käänteinen kielen-
vaihto, jota voi luonnehtia revitalisaation toiseksi aalloksi, käynnistyi 
kielipesätoiminnan myötä vuonna 1997. Tutkimukseni koskee vuonna 
1997 alkanutta käänteisen kielenvaihdon prosessia. Aiempia vaiheita 
referoin tutkimuksen taustaluvussa, ja viitteitä niihin on muissakin lu-
vuissa. Kun tutkimuksessa viitataan tutkimuksen tarkastelujaksoon, se 
tarkoittaa vuosia 1997–2014.

Pyrin vastaamaan tutkimuksessa seuraaviin kysymyksiin:

(1) Miten käänteinen kielenvaihto on tapahtunut inarinsaamen kie-
liyhteisössä tutkimusjakson aikana erilaisilla yksilö- ja yhteisö-
tason domeeneilla?

• Miten kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle on käynnistetty 
uudelleen?

• Miten inarinsaamen asema kotikielenä on muuttunut?
• Millainen asema inarinsaamen kielellä on varhaiskasvatuk-

sessa ja kouluopetuksessa?
• Miten kielen aikuisopetus on järjestetty?
• Millaisin keinoin lasten ja aikuisten kielenkäyttöä tuetaan? 

Millaisia kielenkäyttötilanteita on luotu?
• Miten vanhempia ikäluokkia edustavat äidinkieliset kielenpu-

hujat osallistuvat kielensiirtämistyöhön?
• Miksi ja miten yksittäiset ihmiset ovat aikuisina ottaneet ina-

rinsaamen kielen (uudelleen) käyttöön?
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(2) Miksi revitalisaatio on johtanut inarinsaamen kieliyhteisössä 
niin hyviin tuloksiin?

• Millainen kielellinen kulttuuri (ks. 2.1.2) inarinsaamen kie-
liyhteisössä vallitsee?

• Mikä on Anarâškielâ servin eli Inarinsaamen kielen yhdistyk-
sen merkitys inarinsaamen kielen elpymisessä?

• Millainen rooli yhteisön ulkopuolelta tulevilla ei-inarinsaa-
melaisilla on revitalisaatiossa?

• Ilmentääkö inarinsaamen kielen revitalisaatio ideologisen sel-
kiyttämisen (ks. 2.1.2) prosessia?

(3) Millaisena inarinsaamen tila ja tulevaisuus näyttäytyvät ja mitä 
haasteita niihin sisältyy?

• Miltä inarinsaamen tämänhetkinen tila näyttää erilaisten elin-
voimaisuuden ja uhanalaisuuden kriteerien valossa?

• Miten kieliyhteisöön vaikuttaa se, että sen puhujista yhä suu-
rempi osa on oppinut inarinsaamen toisena kielenä?

• Mitä haasteita liittyy kielen siirtymiseen sukupolvelta toiselle 
nyt ja tulevaisuudessa?

• Mitä haasteita liittyy lasten ja nuorten kieli-identiteettiin ja 
kielenvalintaan?

• Millä tavoin inarinsaamen kieliyhteisö on revitalisaation 
myötä muuttunut?

1.2  Aineis to

1. 2.1   Aineis ton osa-alueet

Tutkimus pohjautuu omaan tutkimusaineistooni, paitsi niissä kohdin, 
joissa olen viitannut muihin lähteisiin. Aineistoni koostuu seuraavista 
osista: kieliyhteisön jäsenten haastattelut, havainnointi ja osallistu-
va havainnointi inarinsaamen kieliyhteisössä, Anarâškielâ servi ry:n 
(jatkossa myös AS) jäsenistön parissa tehty lomakekysely, Anarâš-
lehden vuosikerrat, inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen 
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kielimestariharjoittelua koskevat opiskelijoiden raportit sekä kieli-
mestareiden haastattelut.

(1) Kieliyhteisön jäsenten haastattelut vuosilta 2005–2012

Haastatteluaineisto muodostaa työni empiirisen perustan. Olen haas-
tatellut 31 aikuista informanttia; nauhoitettua aineistoa on noin 32 
tuntia. Suurin osa haastatteluista tehtiin vuosina 2005–2006, ja sen 
jälkeen olen tehnyt yksittäisiä haastatteluita aina vuoteen 2012 saak-
ka. Haastatteluissa on käsitelty haastateltavien kielellisiä elämäkerto-
ja (ks. 2.4) sekä kielenvalintaan ja kieliasenteisiin liittyviä seikkoja. 
Haastateltavasta riippuen haastattelusta on muodostunut joko struktu-
roitu teemahaastattelu, jolloin tilanne on edennyt minun edeltä käsin 
valmistelemieni kysymysten ja haastateltavan vastausten mukaan, tai 
puolistrukturoitu teemahaastattelu, jolloin haastateltavan vapaa ker-
ronta on kysymysteni lisäksi ohjaillut haastattelun etenemistä.

Valitsin vuosina 2005–2006 tehtyjen perushaastattelujen joukos-
ta kaksi henkilöä, joilta sain luvan käyttää haastattelumateriaalia yk-
silötason käänteistä kielenvaihtoa koskevassa luvussa 5. Myöhemmin 
haastattelin heitä vielä uudestaan. Vuonna 2012 haastatettelin kolmatta 
henkilöä tätä nimenomaista lukua varten. Muokkasin näiden kolmen 
henkilön haastatteluaineiston henkilökohtaisiksi kielellisiksi elämä-
kerroiksi, joita tarkastelen narratiivisen analyysin kautta ja peilaamal-
la elämäkertoja inarinsaamen kieliyhteisön yleiseen kehitykseen.

(2) Havainnot inarinsaamenkielisissä ympäristöissä vuosina 2005–
2014

Olen koonnut kieliyhteisön jäsenten kielenvalintaa ja kieliasenteita 
koskevaa havainnointiaineistoa erilaisissa inarinsaamenkielisissä ti-
lanteissa, kuten kielipesässä, koululuokissa, harrastusilloissa, koko-
uksissa ja tapahtumissa. Yleensä en ole toiminut tilanteissa ulkopuoli-
sena tarkkailijana vaan ottanut itse osaa kyseessä olevaan toimintaan, 
joten kyse on osallistuvasta havainnoinnista. Havainnoinnin avulla 
olen kontekstualisoinut haastatteluaineistoni laajempaan kokonai-
suuteen. Kymmenen vuoden intensiivinen havainnointi tutkimassani 
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yhteisössä on auttanut minua muodostamaan moniulotteisen koko-
naiskuvan tutkimusaiheesta.

Tutkijankompetenssini sisältää myös paljon sellaista ns. yleistä 
tietoa, jota minulle on kertynyt asuessani Inarissa ja ollessani teke-
misissä inarinsaamen kielen kanssa. Esimerkiksi kielipesätoimintaa ja 
inarinsaamenkielistä kouluopetusta tunnen myös äidin roolin kautta. 
Näitä koskevissa osissa tutkimustani onkin joiltakin osin mahdotonta 
viitata tiettyyn osaan tutkimusaineistostani. Omaa tutkijanpositiotani 
esittelen luvussa 2.3.

(3) Anarâškielâ servi ry:n jäsenistölle vuonna 2006 tehty lomakeky-
sely (72 vastaajaa)

Halusin selvittää inarinsaamen puhujayhteisön kielenkäyttöä ja kie-
liasenteita haastattelujeni lisäksi laajemmalla, anonyymilla kyselyl-
lä. Kvantitatiivisen aineiston tarkoitus oli tukea kvalitatiivista ydin-
aineistoani. Valitsin kyselyn kohteeksi Anarâškielâ servin varsinaiset 
jäsenet, koska yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunta koostuu ina-
rinsaamen kieltä puhuvista henkilöistä. Kysely lähetettiin jäsenkun-
nalle inarinsaamen ja suomen kielillä ja vastaajat saivat valita, min-
käkielisen lomakkeen täyttivät. Lomake on tutkimuksen liitteenä (liite 
1). Siinä kysytään vastaajan lapsuudenaikaiseen kielenkäyttöön ja ny-
kyiseen kielenkäyttöön liittyviä kysymyksiä ja selvitetään vastaajien 
näkemyksiä inarinsaamen kielen tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Ulkopuolinen tutkimusaineisto sisältää seuraavaa:

(4) Anarâš-lehden vuosikerrat 1988–2014

Olen tarkastellut erityisesti lehden pääkirjoituksia ja sitä, miten ne 
kuvastavat inarinsaamen kielitilanteen muutosta ja Anarâškielâ ser-
vin kielenelvytystoiminnassa ilmeneviä kieli-ideologioita ja valinto-
ja. Lehden pääkirjoituksista on paria erikoisnumeroa lukuunottamatta 
vastannut AS:n kulloinenkin puheenjohtaja – vuoteen 2011 saakka 
Matti Morottaja ja siitä eteenpäin Marja-Liisa Olthuis.
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(5) Inarinsaamen aikuisopiskelijoiden kielimestariharjoittelua kos-
kevat loppuraportit sekä kielimestareilta kerätty haastatteluai-
neisto

Kielimestari–oppilas-menetelmää kuvaavassa luvussa 7 ulkopuolisen 
aineiston osuus on suurempi kuin muualla tutkimuksessa. Hyödyn-
nän siinä Inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen 2009–2010 
opiskelijoiden kielimestariharjoittelua koskevia loppuraportteja sekä 
haastatteluaineistoa, jonka täydennyskoulutusprojektin työntekijä 
Anne-Marie Kalla kokosi kielimestariharjoitteluun osallistuneilta 
kielimestareilta koulutuksen loputtua syksyllä 2010. Tämän aineiston 
kautta pyrin tarkastelemaan sitä, miten opiskelijat ja kielimestarit ovat 
kokeneet kielimestariharjoittelun ja miten se on vaikuttanut heidän 
elämäänsä ja inarinsaamen kieliyhteisöön. Lisäksi analysoin kieli-
mestareiden haastatteluiden ilmentämiä kieli-ideologioita. Opiskelijat 
ja kielimestarit ovat antaneet suostumuksensa tämän aineiston käyt-
töön tutkimustarkoituksissa.

Yhdessä kaikki edellä mainittu aineisto muodostaa kokonaisuu-
den, joka kuvaa inarinsaamen kielen revitalisaation eri osa-alueita 
kattavasti eri näkökulmista. Eri aineistot täydentävät toisiaan: Haas-
tatteluissa tulee esille samoja kieli-ideologioita, joita esiintyy esim. 
Anarâš-lehden pääkirjoituksissa ja lomakekyselyssä. Samoin oma 
osallistuva havainnointini tukee inarinsaamen täydennyskoulutuksen 
loppuraporttien sisältöä. Laaja ja monipuolinen aineisto on välttämä-
tön edellytys sen analysoimiseksi, mitä inarinsaamen kielelle tapahtui, 
miten ja miksi.

1. 2. 2   Aineis ton keruu ja  käsi t te ly

Suurin osa haastatteluaineistostani on kerätty vuosina 2005–2006. 
Vuonna 2008 siirryin kielenelvytykseen liittyviin projektitöihin, ja 
seuraavan neljän vuoden aikana tutkimus ei juurikaan edennyt. Kun 
jatkoin sitä syksyllä 2012, jouduin pohtimaan aineistoni ajoittumis-
ta ja ajantasaisuutta. Haastattelujen ja lomakekyselyn jälkeen tilan-
ne kieliyhteisössä oli muuttunut melko paljon. Nähdäkseni kyse on 
kuitenkin ollut aiemmin alkaneen kehityksen vauhdittumisesta, aiem-
min valitun revitalisaatiostrategian tehokkaammasta toteutumisesta 
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ja revitalisaation laajenemisesta, ei varsinaisesti uusista ilmiöistä. 
Aikuisten kielenopetus ja yliopisto-opetus oli lisääntynyt, kielipesä-
toiminta oli laajentunut, kymmeniä uusia kielenpuhujia oli tullut yh-
teisöön aikuisopetuksen kautta ja inarinsaamen asema koulussa, me-
diassa, kirkollisessa elämässä ja monilla muilla aloilla oli vahvistunut. 
Inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen aikana syntynyt aineisto 
kattaa sitä osa-aluetta, jolla minun keräämäni aineisto on vähäistä: 
intensiivisen aikuisopetuksen vaikutus kieliyhteisöön ja vanhempien 
äidinkielisten puhujien osallistuminen revitalisaatioon. Inarissa vuo-
desta 2005 alkaen asuvana inarinsaamen kieliyhteisön jäsenenä ja re-
vitalisaatiotyön tekijänä olen seurannut tiiviisti sitä, mitä yhteisössä 
tapahtuu (positiostani ks. 2.3). Tutkimukseni siis kattaa inarinsaamen 
kielen tilanteen muutoksen aina vuoteen 2014 saakka, vaikka suurin 
osa itse keräämääni aineistoa on jo usean vuoden takaa.

Haastattelemani henkilöt edustavat Anarâškielâ servin perusta-
jia, kieliaktivisteja, kielipesätyöntekijöitä, opettajia, kielipesälasten 
vanhempia ja ”tavallisia kielenpuhujia”. Osa haastatteluista on tehty 
inarinsaameksi ja osa suomeksi, riippuen haastatellun kielitaidosta ja 
siitä, kumpaa kieltä hän on halunnut puhua. Joissain tapauksissa en 
ole edes kysynyt tätä, koska kyse on ollut ihmisistä, joiden kanssa 
olen aina puhunut inarinsaamea. Tutkimuseettisesti kysymys haas-
tattelukielestä on kaksijakoinen. Toisaalta on mahdollista, että joku 
inarinsaameksi haastattelemistani henkilöistä olisi kokenut helpom-
maksi keskustella haastattelun aiheista suomeksi. On mahdollista, että 
minun etenkin vielä vuonna 2005 vajavainen inarinsaamen taitoni on 
vaikuttanut haastatteluihin. Toisaalta taas inarinsaamen kieliyhteisös-
sä vallitsee kollektiivinen pyrkimys käyttää inarinsaamea aina kun 
mahdollista (ks. 6.5.3 ja 7.4.4). Totutusta kielenvalinnasta poikkeami-
nen suomen kielen hyväksi olisi voinut luoda haastattelutilanteeseen 
etäisyyttä ja vaivaantunutta tunnelmaa. (Haastattelukielestä ks. myös 
luvun 5 alku.)

Tutkimukseni sisältää runsaasti narratiiveja eli otteita haastatel-
tavien kerronnasta. Esitän ne sillä kielellä, jolla haastattelu on käyty 
(lukuun ottamatta 7. luvun haastatteluita; siitä ks. luvun 7 alku). Hän-
nisen mukaan (2008: 129) haastatteluaineiston litterointiin liittyy tut-
kimuseettisiä kysymyksiä, jotka jokaisen tutkijan on ratkaistava par-
haaksi katsomallaan tavalla. Aineiston editointi, kuten täytesanojen 
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poistaminen, parantaa luettavuutta ja häivyttää tunnistettavuutta, mut-
ta myös heikentää autenttisuutta ja puhujan itseilmaisua.

Tässä tutkimuksessa olen priorisoinut narratiivien luettavuuden 
ja haastateltujen anonymiteetin. Suomenkielisistä haastatteluista va-
litut narratiivit olen esittänyt mahdollisimman autenttisina, puhekie-
lisyyttä säilyttäen. Olen kuitenkin poistanut täytesanoja ja saman sa-
nan toistoa sekä katkonut puhunnokset välimerkeillä lauseiksi, vaikka 
haastateltava puhuisikin yhtä soittoa ilman lauseen vaihtumiseen viit-
taavia taukoja. Tässä esimerkinomaisesti yksi narratiivi (1) suoraan 
haastattelunauhalta litteroituna ja sen jälkeen (2) muokattuna:

(1) No ne ei kotona oikeestaan niinkun puhu saamen kieltä, että 
tuota sellasia yksittäisiä sanoja, paitsi sitte että jos niiltä kysyy 
että mikä tämä on tai miten tämä sanotaan, tai otetaan joku, joku, 
mikäs se on se allakka joka justiin tuli, tää inarinsaamenkielinen 
niin tuota että luetaanpa ja katotaanpa yhessä että mitä tuota 
täällä on, että, et ne ei sillai niinkun omaehtosesti kauheen pal-
joo sitä kuitenkaan, että joissain joissain tilanteissa niin tuota se 
tulee, tulee esille ja ja tuota, mutta muuten muuten emmä tiedä.

(2) No ne ei kotona oikeestaan niinkun puhu saamen kieltä, että 
sellasia yksittäisiä sanoja. Paitsi sitte, että jos niiltä kysyy, että 
mikä tämä on tai miten tämä sanotaan, tai otetaan joku, mikäs 
se on se allakka, joka justiin tuli, tää inarinsaamenkielinen, niin 
että luetaanpa ja katotaanpa yhessä että mitä täällä on. Että ne 
ei sillai niinkun omaehtosesti kauheen paljoo sitä kuitenkaan, 
että joissain tilanteissa se tulee esille, mutta muuten emmä tiedä.

Saamenkielisistä haastatteluista valikoidut narratiivit olen sen sijaan 
litteroinut inarinsaamen ortografi an mukaiselle yleiskielelle. Kielitie-
teen tutkimustraditiossa käytetty inarinsaamen foneettinen transkriptio 
ei ole tutkimukseni kannalta tarkoituksenmukainen. Murteellisuuksi-
en jättäminen mukaan olisi lisännyt haastateltavan tunnistettavuutta, 
kun on kyse hyvin pienestä kieliyhteisöstä. Samalla periaatteella kuin 
suomenkielisen aineiston kohdalla olen narratiiveja tutkimukseen liit-
täessäni poistanut litteroinneista täytesanoja ja saman sanan toistoa 
sekä jakanut puhunnokset välimerkeillä lauseiksi. Mahdolliset fo-
neettisesti, morfologisesti tai syntaktisesti virheellisiksi havaitsemani 
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muodot olen korjannut vastaamaan inarinsaamen kieliopin vakiintu-
neita normeja. Näin narratiiveista ei ole erotettavissa, onko kyseessä 
äidinkielinen puhuja vai uusi puhuja (kielenpuhujien määrittelystä ja 
siihen liittyvästä käsitteistöstä ks. 2.1, 2.5.3 ja 5.1.2).

Kaikki tutkimuksessa esiintyvät käännökset inarinsaamesta suo-
meen lukuun ottamatta lukua 7 ovat omiani. Tämä siis koskee niin 
inarinsaamenkielisiä haastatteluita kuin lainauksia Anarâš-lehdistä ja 
muista lähteistä. Kielimestareita koskevan luvun 7 kielimestarihaas-
tettelujen käännökset on tehnyt haastattelija Anne-Marie Kalla (ks. 
tarkemmin luvun 7 ja alaluvun 7.4 johdannot).

Tutkimukseni lukuun 5 liittyy erityisen kiinteästi kysymys infor-
manttien anonymiteetista. Kuten Hänninen huomauttaa, ihmistututki-
muksen etiikan pääsääntöjä on se, että tutkittavan henkilöllisyys ei 
saa käydä ilmi, ellei siitä ole erikseen sovittu. Narratiivisessa tutki-
muksessa haastateltavien anonymiteetti pyritään yleensä turvaamaan 
käyttämällä keksittyjä nimiä, yhdistelemällä haastateltavien tarinoita 
tunnistamattomiksi tyyppitarinoiksi tai jättämällä tunnistamista hel-
pottavat yksityiskohdat pois tutkimuksesta. Tästä huolimatta sata-
prosenttisen anonymiteetin lupaaminen haastateltaville voi olla kat-
teetonta. (Hänninen 2008: 133–135.) Inarinsaamen puhujayhteisön 
pienuudesta johtuen luvussa 5 esiintyvien kolmen informanttini hen-
kilöllisyys selviää helposti kenelle tahansa yhteisöä tuntevalle. Tämän 
vuoksi pyysin informanteilta erikseen luvan käyttää haastattelumate-
riaalia tähän lukuun ja julkaista sellaisia heitä koskevia henkilötietoja 
kuin syntymävuosi ja asuinpaikka. Kukin informantti sai etukäteen lu-
ettavaksi ja kommentoitavaksi itseään koskevan osuuden. Pyytäessäni 
henkilöitä haastatteluun keskustelin heidän kanssaan anonymiteetti-
kysymyksistä. Kaikki informanttini olivat sitä mieltä, että ei ole mie-
lekästä anonymiteetin tavoittelemiseksi sekoittaa heidän tarinoitaan 
keskenään – tätä ratkaisua ei tietenkään puolla myöskään kolmen hen-
kilön laajuinen aineisto – eikä käyttää heistä keksittyjä nimiä. Niinpä 
informantit esiintyvät tutkimuksessa omilla nimillään.

Muilta kuin edellä kuvatulta osin noudatan tutkimuksessa tavan-
omaisia anonymiteettikäytäntöjä. Olen pyrkinyt valikoimaan tekstiin 
sellaisia narratiiveja, joista haastateltavan henkilöllisyys ei käy ilmi. 
Narratiivit esitetään kautta koko tutkimuksen ilman haastateltavaan 
liittyviä koodeja, nimimerkkejä tai muita tunnistetietoja. Sellaisten 
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avulla henkilöllisyys voisi käydä ilmi, kun yhden henkilön eri narra-
tiivit voisi poimia tutkimuksesta kokonaisuudeksi. Muutamissa nar-
ratiiveissa, joiden yhteydessä haastateltavan henköllisyys mainitaan 
(ks. lukujen 3.1, 3.4, 7.1.1 ja 9.2.2 otteet Lea Laitisen haastattelusta), 
olen saanut haastateltavalta luvan esittää haastattelumateriaalia hänen 
omalla nimellään. Näin siksi, että näissä haastatteluotteissa on mer-
kittävää nimenomaan ulkopuolisen tutkijan näkemys ja kokemus ina-
rinsaamen kieliyhteisöstä, eikä tämä merkitys kävisi ilmi anonyymis-
sa lainauksessa. Havainnoinnin ja osallistuvan havainnoinnin kautta 
saatua tietoa en luonnollisestikaan esitä tutkimuksessa yksilöidyssä 
muodossa, esim. narratiiveina. Sen estäisivät jo yksin tutkimuseettiset 
periaatteet, joiden mukaan tutkimuksen kohteen tulee olla tietoinen 
siitä, että hän on mukana tutkimuksessa.

Oma aineistoni – haastattelunauhat litteraatioineen, lomakeky-
selyn tulokset ja havainnointia koskevat muistiinpanoni – on koko-
naisuudessaan minun hallussani. En voi luovuttaa sitä ulkopuolisille 
tahoille, koska en ole haastetteluja tai lomakekyselyä tehdessäni ot-
tanut huomioon tällaista mahdollisuutta enkä siis ole kysynyt infor-
manteilta lupaa aineiston luovuttamiseen. Havainnointiaineistoni 
koostuu käsinkirjoitetuista tai tekstinkäsittelyohjelmalla koostetuista 
muistiinpanoista, jotka olen tehnyt vain itseäni varten. Ulkopuolisesta 
aineistostani Anarâš-lehden vuosikerrat ovat saatavissa Inarin kunnan 
pääkirjastosta. Inarinsaamen täydennyskoulutukseen liittyvä haastat-
telumateriaali ja opiskelijaraportit ovat Marja-Liisa Olthuisin johta-
man Anarâškielâ servin tutkimusryhmän hallussa.

1.3  Tutk imuk sen rakenne

Tässä johdantoluvussa esittelen tutkimuskysymykseni ja tutkimus-
aineistoni. Toisessa luvussa tulevat esille tutkimuksen tärkeimmät 
teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat. Esittelen tutkimuksen kie-
lisosiologisen viitekehyksen, käänteiseen kielenvaihtoon liittyviä kä-
sitteitä, tutkimukseni kolme avainkäsitettä, tutkimuksen aiheisiin liit-
tyvää aiempaa tutkimusta, työn metodologista pohjaa ja omaa tutkijan 
positiotani. Lisäksi käsittelen tutkimusaiheen kannalta olennaista 
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aihepiiriä, kielen uhanalaisuuden ja elinvoimaisuuden arvioimista me-
todologisena ja tutkimuseettisenä kysymyksenä. 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa tarkastelen sitä kehitystä, jon-
ka tuloksena inarinsaame päätyi vakavasti uhanalaiseen tilaan. Esille 
tulevat Inarin alueen historian pääpiirteet 1700-luvulta alkaen ja eri-
tyisesti ne 1900-luvun tapahtumat, jotka vaikuttivat konkreettisimmin 
inarinsaamen kielen tilaan, kuten sota, evakko ja kansakoululaitoksen 
vakiintuminen. Käsittelen saamelaisliikkeen syntyä, inarinsaamelais-
ten asemaa saamelaisyhteisössä ja Anarâškielâ servin perustamista ja 
toimintaa. Erityisesti tarkastelen Anarâš-lehden pääkirjoituksia inarin-
saamen revitalisaatiossa ilmenevien kieli-ideologioiden kuvastajana.

Neljäs luku tarjoaa yleiskatsauksen inarinsaamen kielen revita-
lisaatioon yhteisötasolla. Esittelen tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
yhteisötason käänteiseen kielenvaihtoon: kielipesä, koulu, aikuisten 
kielenopetus, inarinsaamen kielen täydennyskoulutus, kirjallisuus ja 
media, yhteisöllinen toiminta, kielipolitiikka ja kielensuunnittelu. Py-
rin tässä antamaan kokonaiskuvan siitä, millaisilla keinoilla inarinsaa-
men kieltä on elvytetty ja millä yhteisöllisillä domeeneilla revitalisaa-
tio vahvimmin ilmenee. 

Viidennessä luvussa kuvataan yksilötason käänteistä kielen-
vaihtoa. Tämä tapahtuu henkilökohtaisten kielellisten elämäkertojen 
kautta. Tarkastelen kolmen inarinsaamelaisen revitalisaatioprosessia, 
jonka tuloksena he ovat ottaneet inarinsaamen kielen käyttöön työs-
sään ja yksityiselämässään. Peilaan heidän kielellisiä elämäkertojaan 
inarinsaamen kieliyhteisön yleisiin kehityslinjoihin.

Kuudennessa luvussa käsittelen kielipesää käänteisen kielen-
vaihdon tekijänä. Olen valinnut sen neljännessä luvussa kuvattujen 
domeenien joukosta lähempään tarkasteluun, koska kyseessä on ina-
rinsaamen kielen revitalisaation kivijalka ja tärkein yksittäinen osa-
alue. Kuvaan kielipesätoiminnan syntyä ja toiminnan tuloksia lasten, 
perheiden ja yhteisön kannalta. Käsittelen kielipesätoimintaa myös 
laajemmassa saamelaiskontekstissa ja globaalissa mittakaavassa. 

Seitsemäs luku koskee kielimestari–oppilas-menetelmää ina-
rinsaamen kielen aikuisopetuksessa. Kyseessä on kielen ja kulttuurin 
siirtämiseen tähtäävä menetelmä, jossa uhanalaisen vähemmistökie-
len opiskelijat ja kielen natiivipuhujat viettävät aikaa yhdessä käyttäen 

UH9_VALMIS.indd   31UH9_VALMIS.indd   31 17.5.2015   21:44:3017.5.2015   21:44:30



A N N I K A  P A S A N E N

3 2

kommunikointikielenä kyseessä olevaa vähemmistökieltä. Tämä Ka-
lifornian alkuperäiskielten elvytyksessä kehitetty toimintamuoto 
otettiin Saamenmaalla ensimmäisen kerran käyttöön strukturoidussa 
muodossa Inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksessa 2009–2010. 
Tarkastelen kielimestari–oppilas-menetelmän globaalia taustaa, ku-
vaan sen käyttöä inarinsaamen kielen aikuisopetuksessa opiskelijoi-
den ja kielimestareiden kokemusten kautta ja analysoin sen merkitystä 
kieliyhteisössä. 

Kahdeksannessa luvussa käsittelen inarinsaamen revitalisaati-
on kriittisiä ja ongelmallisia puolia. Tarkastelen kielen ja etnisiteetin 
suhdetta ja inarinsaamen kielen etnisesti neutraaliin revitalisaatioon 
kohdistettua kritiikkiä. Luon katsauksen inarinsaamen kielen tulevai-
suuden kannalta haastavimpiin osa-alueisiin: inarinsaamen kielen ase-
maan kotikielenä, lasten ja nuorten kielenkäyttöön ja kieli-identiteet-
tiin sekä inarinsaamen kielen ja kieliyhteisön radikaaliin muutokseen. 

Yhdeksännessä luvussa keskustelen inarinsaamen kieliyhteisön 
käänteisestä kielenvaihdosta. Tarkastelen inarinsaamen kielen nyky-
tilaa UNESCO:n kielen uhanalaisuuden ja elinvoimaisuuden kritee-
rien pohjalta (UNESCO 2003, painamaton). Analysoin kielenvaihdon 
mahdollistaneita yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä tekijöi-
tä luvussa 2.1.2 esittelemieni tutkimuksen avainkäsitteiden valossa. 
Peilaan inarinsaamen revitalisaatiota eräiden maailman muiden al-
kuperäiskansojen ja kielivähemmistöjen revitalisaatiopyrkimyksiin. 
Lisäksi viittaan kahteen inarinsaamen kieliyhteisössä viime aikoina 
virinneeseen revitalisaatiotrendiin: kielivientiin eli inarinsaamen kie-
len levittämiseen perinteisen puhuma-alueensa ulkopuolelle sekä mo-
nisaamenkieliseen kommunikaatiomalliin, jossa inarinsaamen kieltä 
käytetään muiden saamen kielten kanssa rinta rinnan. 

Viimeisessä luvussa on lyhyt yhteenveto tutkimukseni tuloksis-
ta. Palaan johdantoluvussa esittelemiini tutkimuskysymyksiin ja käyn 
ne läpi tutkimuksessa esille tulleiden seikkojen valossa. Lopuksi luon 
silmäyksen inarinsaamen kielen tulevaisuuteen. 
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2  Tutk imuk sen teoreet tiset  ja 
metodologiset  lähtökohdat

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen teoreettisen perustan: kielisosio-
logisen kontekstin, teoreettisen viitekehyksen, tutkijanpositiota sekä 
yleisellä tasolla että omalta kannaltani ja työni metodologisia valinto-
ja. Lisäksi tarkastelen metodologista kysymystä kielen uhanalaisuu-
den ja elinvoimaisuuden arvioimisesta. Valtaosa maailman kielisosio-
logisesta tutkimuksesta on kirjoitettu englannin kielellä, eivätkä 
kaikkien käsitteiden suomennokset ole vakiintuneita. Mainitsen siksi 
monien keskeisimpien termien kohdalla sulkeissa englanninkielisen 
vastineen. 

2.1   K iel isosiologinen kontek st i 

2 .1.1   Tutk imuk sessa  käy tet t y  käsi t teis tö

Tässä tutkimuksessa käsitellään käänteistä kielenvaihtoa (engl. 
reversing language shift). Ilmiö nousi kielentutkimuksen kentällä 
laajassa mittakaavassa esille Joshua A. Fishmanin teoksen Reversing 
language shift (1991) myötä. Fishman julkaisi teoksensa aikana, jol-
loin keskustelu vähemmistöjen oikeuksista oli lisääntynyt ja useiden 
uhanalaisten kielten revitalisaatio oli hiljattain alkanut eri puolilla 
maailmaa. Näin kielentutkimuksen kentällä oli noussut esille tarve 
kuvata ja teoretisoida prosesseja, joiden kautta aiemmin kuolevina 
pidetyt kielet alkoivat elpyä. Fishmanin teoksen keskeinen sisältö on 
kahdeksanportainen asteikko GIDS, joka kuvaa kielen siirtymistä ja 
elinvoimaisuutta (ks. luku 2.5.2). Fishman korostaa kautta koko tut-
kimuksensa kotona ja yhteisössä tapahtuvan luontaisen kielen siirty-
misen merkitystä kielen elinvoimaisuudelle ja kritisoi revitalisaation 
perustamista institutionaalisen tason varaan. 

Kielenvaihdolla (engl. language shift) tarkoitetaan prosessia, 
jonka tuloksena kieliryhmä tai -yhteisö alkaa puhua toista kieltä. Kie-
lenvaihto voi ilmetä erilaisissa olosuhteissa hyvin erilaisena. Usein se 
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tapahtuu kolmen sukupolven aikana. Tällöin isovanhempien sukupol-
vi syntyy yksikielisenä osaten vain ryhmän omaa kieltä (kieli A), van-
hempien sukupolvi oppii sekä omaa kieltä että jotain toista kieltä (AB) 
ja kolmas sukupolvi osaa alusta asti vain uutta kieltä (B). Klassisen 
kielenvaihtoa kuvaavan kaavan on esittänyt alun perin Einar Haugen 
(1953: 370). Iso kirjain kuvaa kuviossa (kuvio 1) dominoivaa ja pieni 
kirjain väistyvää kieltä. 

Kuvio 1: Asteittainen kielenvaihto Haugenin mukaan 

Kielenvaihto tapahtuu yleensä asteittain eri domeeneilla eli kielen-
käyttöaloilla. Tällaisiksi voidaan yhteisöstä ja tutkimuksesta riippu-
en määritellä esim. perhe, ystäväpiiri, kirkko, työelämä ja koulutus. 
Kriittisenä kielenvaihdon vaiheena pidetään yleensä kielenvaihdon 
ulottumista kodin domeeniin (Romaine 2000: 54). Kielen siirtyminen 
sukupolvelta toiselle (engl. intergenerational language transmissi-
on) onkin laajalti olennaisimpana pidetty kielen elinvoimaisuuden 
ja uhanalaisuuden kriteeri (ks. esim. UNESCO 2003, painamaton). 
Tämä tarkoittaa prosessia, jossa lapset omaksuvat yhteisönsä kielen 
vanhemmilta sukupolvilta, tavallisimmin omilta vanhemmiltaan. 

Nettlen ja Romainen mukaan (2000: 90–97) kielenvaihtoproses-
seja on kolmea päätyyppiä: väestökatoon (esim. sotaan tai joukkoepi-
demiaan) liittyviä, pakotettuja ja vapaaehtoisia. On kuitenkin koros-
tettava, että vapaaehtoiselta näyttävä kielenvaihto voi kätkeä taakseen 
monimutkaisia sosioekonomisia ja poliittisia tekijöitä, joiden vuoksi 
kieliyhteisön vaihto uuteen kieleen ei todellisuudessa ole vapaaehtoi-
nen valinta. Yleensä kielenvaihto viittaa tilanteeseen, jossa vähem-
män käytetty tai arvostettu ja uhanalainen vähemmistökieli vaihtuu 
suurempaan ja arvostetumpaan enemmistökieleen. Nämä termit eivät 
välttämättä liity pelkkään kielen puhujamäärään tai puhujayhteisöjen 
määrällisiin suhteisiin tietyllä alueella. Kielen puhujamäärää enemmän 
kielitilanteeseen vaikuttavat vallan jakautuminen kieliryhmien kesken 
ja kielen prestiisi eli kieleen liittyvä arvostus toisaalta kielenpuhujien, 
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toisaalta heitä ympäröivien muiden ryhmien keskuudessa. Prestiisin 
määritteleminen on hyvin tulkinnanvaraista ja tiukasti sidoksissa so-
siaalisiin verkostoihin (ks. Sarhimaa 2009; Grünthal 2011; Partanen 
2013, painamaton). Myös lukumäärällisesti suuren vähemmistökie-
len puhujayhteisössä prestiisikielenä voidaan nähdä jokin toinen kieli 
ja omasta kielestä voidaan näennäisen vapaaehtoisesti luopua tämän 
toisen kielen hyväksi. Inarinsaamen kontekstissa enemmistön muo-
dostaa luonnollisesti suomenkielinen ja suomalainen väestö. Joissakin 
tilanteissa enemmistönä ovat näyttäytyneet myös pohjoissaamelaiset 
ja pohjoissaamen kieli (ks. luku 3.4).

Kun kielenvaihtoon alettiin kielentutkimuksessa ja yhteiskun-
tatutkimuksessa kiinnittää huomiota enenevässä määrin 1960-luvul-
la, puhuttiin kuolevista tai katoavista kielistä. Vähitellen 1980- ja 
1990-luvuilla tutkimuksen lisääntyessä alettiin suosia biologiasta tut-
tua terminologiaa, kuten kielidiversiteetti (ks. esim. Skutnabb-Kan-
gas 2000). Kuolevien kielten sijaan alettiin puhua uhanalaisista kie-
listä. Tällöin ei viitata kielen odotettavissa olevaan kuolemaan vaan 
siihen todennettavissa olevaan tilanteeseen, että kielen siirtyminen on 
katkennut tai häiriintynyt, sen käyttöalat kaventuneet ja / tai puhuja-
määrä vähentynyt. Kielen kuoleman ennustaminen on monin tavoin 
tutkimuseettisesti arveluttavaa, mm. koska kielen uhanalaisuuteen ja 
elpymiseen liittyvät prosessit on useissa tapauksissa todettu vaikeiksi 
ennakoida, ja koska negatiivinen ennuste voi vähentää kieliyhteisön 
ja sitä ympäröivän enemmistön motivaatiota luoda kielelle elinvoi-
maisuuden edellytyksiä. (Ks. 2.5.3 ja esim. Lindgren 2000: 244–247.) 
Kielten uhanalaisuuden ja revitalisaation tutkimus on lisääntynyt voi-
makkaasti 1990-luvulla. Joshua Fishman kuvaa toimittamansa teok-
sen Can threatened languages be saved? esipuheessa (2001: xii) sitä, 
kuinka merkittävästi asenneilmapiiri kielten katoamista ja elpymistä 
kohtaan on muuttunut teoksen Reversing language shift (Fishman 
1991) ja em. teoksen ilmestymisen välillä. 

Käänteinen kielenvaihto tarkoittaa prosessia, jossa tietoisen toi-
minnan – yhteisöllisen, yhteiskunnallisen, ideologisen ja poliittisen 
ponnistelun – seurauksena kielenvaihto vähemmistökielestä enem-
mistökieleen hidastuu tai loppuu kokonaan ja sen sijaan vähemmistö-
kieltä aletaan käyttää yhä enemmän. Kyse on yleensä sekä a) jo me-
netettyjen kielenkäyttöalojen takaisin ottamisesta: esimerkiksi kotona 
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aletaan sukupolven mittaisen tauon jälkeen puhua omaa kieltä että b) 
kokonaan uusien vähemmistökielisten kielenkäyttöalojen luomisesta: 
esimerkiksi vähemmistökieltä aletaan käyttää koulutuksessa, medi-
assa ja hallinnossa. Käänteisen kielenvaihdon voi katsoa ilmenevän 
yksilötasolla eli yksittäisten henkilöiden kielen opetteluna tai aktivoi-
misena ja yhteisötasolla eli kielen aseman vahvistumisena ja käytön 
laajentumisena erilaisissa yhteisöllisillä ja yhteiskunnallisilla domee-
neilla (Huss 1999: 24). 

Käänteisen kielenvaihdon prosessista käytetään usein myös kä-
sitteitä positiivinen kielenvaihto, kielen elvytys, kielen elpyminen 
ja revitalisaatio (engl. revitalization, revitalisation). Revitalisaatio 
käsitteenä voi viitata laajasti muuhunkin kuin kielen elvytykseen. 
Wallacen mukaan (2009: 265) se on erityislaatuinen kulttuurisen 
muutoksen muoto ja yhteiskunnan jäsenten tietoista, harkittua ja 
suunnitelmallista toimintaa tyydyttävämmän kulttuurin luomiseksi. 
Revitalisaation hyväksi toimijat ovat siis jollain lailla tyytymättömiä 
kulttuuriinsa ja halukkaita muuttamaan sitä luomalla uusia kulttuu-
risia systeemeitä ja suhteita. Suomen kielen elvyttää-verbiin liittyy 
mielleyhtymiä, jotka saattavat antaa revitalisaatiosta harhaanjohtavan 
kuvan – passiivisen uhrin henkiin pelastaminen, tekohengitys jne. 
Usein ja myös tässä tutkimuksessa sitä käytetään silti sen ymmärret-
tävyyden vuoksi.

Käänteisen kielenvaihdon prosesseja voi tarkastella myös laa-
jemmin ja systemaattisemmin erityyppisinä kielenvahvistamisohjel-
mina. Esimerkiksi Australian hallituksen alkuperäiskansojen kielioh-
jelmassa kielen vahvistamiseen tai elävöittämiseen tähtääviä ohjelmia 
(revival programs) luokitellaan ohjelmatyyppeihin revitalisation, re-
newal ja reclamation (Our Languages: Community Programs). Tässä 
kontekstissa revitalisaatio viittaa tilanteeseen, jossa kielellä on edel-
leen puhujia ja ainakin jonkinlaista suullista käyttöä, vaikka kielen 
siirtyminen sukupolvelta toiselle onkin ehkä katkennut. Kun taas on 
kyse kokonaan puhekäytöstä kadonneen kielen ottamisesta takaisin 
käyttöön, käytetään usein englanninkielistä käsitettä reclamation. Suo-
meksi voisi tällöin puhua kielen herättämisestä (ks. 2.5.3 ja 9.3.1). 
Riippuen kielen dokumentaation määrästä ja laadusta kielen herättä-
minen voi edellyttää rekonstruktiota eli kielen kokoamista uudelleen 
tallenteiden ja kirjallisten materiaalien pohjalta. Kielen elvyttämisen 
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ja herättämisen välille sijoittuu kielenvahvistamisohjelmista language 
renewal, jolle ei ole vakiintunutta suomennosta. Se viittaa tilantee-
seen, jossa kieltä sujuvasti hallitsevia ja arkikielenään käyttäviä hen-
kilöitä ei enää ole, mutta yhteisöstä löytyy yhä jonkinlaista kielitaitoa. 
Tällöin kielen uudelleen kokoaminen tähtää kieltä heikosti tai frag-
mentaarisesti osaavien kielitaidon ja kielenkäytön vahvistamiseen. 

Myös elinvoimaisen, mutta mahdollisesti uhanalaistuvan kielen 
tulevaisuuden turvaaminen voi edellyttää erilaisia kielen vahvista-
mistoimia. Tällaisessa kontekstissa käytetään usein englanninkielis-
tä termiä maintenance programs (Our Languages: Community Pro-
grams). Jotkut tutkijat, kuten Anna-Riitta Lindgren (mm. 1999, 2010), 
käyttävät kielen vahvistamisesta käsitettä emansipaatio. Se viittaa 
kielen yhteiskunnallisen aseman nostamiseen kulttuuripoliittisen 
toiminnan avulla ja voi siis liittyä myös muuhun kuin uhanalaiseen 
vähemmistökieleen. 

Mikä sitten on kielen vahvistamisen tai elvyttämisen tavoite? 
Rasmussen (2013: 16–17; aiemmin Rasmussen 2005) kuvaa käänteis-
tä kielenvaihtoa Einar Haugenin kaavion (ks. tämän alaluvun alku) 
pohjalta neljällä vaihtoehtoisella kaaviolla. Ne kuvaavat revitalisaa-
tion etenemistä ja tavoitetta erilaisista lähtötilanteista käsin. Rasmus-
senin mukaan revitalisaation tavoitteena on kielitilanne AB eli vahva 
kaksikielisyys ja diglossia eli kahden tai useamman kielen eriytynyt 
ja vakiintunut käyttö rinnakkain yhteiskunnassa. Kielenelvytys ei tar-
koita paluuta joskus muinoin vallinneeseen tilanteeseen, esimerkiksi 
yksikielisyyteen omassa kielessä. Se ei ole kieliyhteisön kannalta tar-
koituksenmukaista eikä yleensä edes mahdollista. 

Vähemmistökielten revitalisaatio on liikkeenä osa laajempaa 
vähemmistöjen oikeuksien nousua, jota voi tarkastella myös ihmisoi-
keuskysymyksenä. Tätä näkökulmaa edustavassa tutkimuksessa käy-
tetään termiä kielelliset ihmisoikeudet (engl. linguistic human rights, 
ks. Skutnabb-Kangas & Phillipson & Rannut 1994; Skutnabb-Kangas 
2000) kattamaan yksilön ja yhteisön kannalta välttämättömät kieli-
oikeudet tai kielelliset oikeudet (language rights / linguistic rights, 
ks. esim. De Varennes 2007). Näitä ovat oikeus omaan äidinkieleen 
kaikilla tasoilla, käsittäen myös omakielisen kouluopetuksen, ja oi-
keus oppia asuinmaansa virallista kieltä (koulutukseen liittyvistä kie-
lioikeuksista ks. Tomasevski 2007). 
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Kielen elpyminen edellyttää jossain määrin tietoista kielensuun-
nittelua (engl. language planning). Kielensuunnittelu jaetaan tavalli-
sesti kolmeen osa-alueeseen: 1) statussuunnittelu (engl. status plan-
ning), joka tarkoittaa kielen aseman vahvistamista institutionaalisella 
tasolla ja poliittisin keinoin, esim. lainsäädäntö ja kielen virallistami-
nen 2) korpussuunnittelu (engl. corpus planning), joka tarkoittaa 
kielen modernisaatiota ja standardisaatiota, esim. kirjakielen kehittä-
minen, sanaston uudistaminen ja kielen käyttö tiedotusvälineissä 3) 
kielensiirtämisen / kielenoppimisen / kielenopetuksen suunnittelu 
(engl. acquisition planning; vakiintunut suomennos ”kielenopetuksen 
suunnittelu” antaa osa-alueesta mielestäni yksipuolisen kuvan), joka 
keskittyy siihen, miten kieli saadaan siirretyksi sukupolvelta toisel-
le kotona ja / tai koulutuksen avulla. (Kielensuunnittelusta ks. esim. 
Baker 2006: 50–55; Schiffman 1996; Fishman 1991: 337–352). Kie-
lensuunnittelu ja siihen liittyvä terminologia eivät koske yksin vähem-
mistökieliä ja kielen elvytystä vaan ovat osa kielipolitiikkaa minkä 
tahansa kielen ympärillä. 

Käsitteellä kieliyhteisö (engl. speech community), viittaan tässä 
tutkimuksessa inarinsaamen kieltä puhuviin henkilöihin ja kielipe-
sälasten osalta myös heidän perheenjäseniinsä – toisin sanoen siihen 
ryhmään, joka on välittömästi ja henkilökohtaisesti tekemisissä inarin-
saamen kielen ja sen revitalisaation kanssa. Sallabank (2013: 11–14) 
keskustelee kieliyhteisö-käsitteen ongelmallisuudesta: se luo helposti 
valheellisen kuvan yhtenäisestä, yhteiset kielenkäyttönormit ja kieli-
asenteet jakavasta joukosta. Hänen mukaansa kieliyhteisön käsitteen 
tulee etenkin uhanalaisen kielen tapauksessa kattaa aktiivisten kielen-
puhujien lisäksi ”semipuhujat”, potentiaaliset kielenpuhujat ja kielen 
tukijat, kuten ulkopuoliset tutkijat. Kieliyhteisön määritelmä ei tällöin 
voi olla tarkkarajainen. Sitä se ei ole myöskään tässä tutkimuksessa. 
Tarvittaessa viittaan joihinkin puhujayhteisön jäseniin äidinkielisinä 
puhujina tai natiivipuhujina. Vastaavasti kielen aikuisena oppineita 
kutsun ei-äidinkielisiksi tai uusiksi puhujiksi / uuspuhujiksi (engl. 
new speaker, ks. luku 5.1.1) tai L2-puhujiksi (engl. second language 
speaker). Näin siitä huolimatta, että tiedostan kielenpuhujuuden mää-
rittelyn ongelmat (puhuja-käsitteen problemaattisuudesta ks. luvut 
2.5, 5.1.2 ja 8.1). 
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Puhujuuden määrittelyyn liittyvät kiinteästi myös äidinkielen 
määritelmät. Tutkimuksessa eniten viitattuja äidinkielen määritel-
miä on Tove Skutnabb-Kankaan määritelmä (alun perin 1984: 18, ks. 
myös Skutnabb-Kangas 2000: 105–115). Sen mukaan äidinkieltä voi 
määritellä neljästä näkökulmasta: alkuperä, kielitaito, kielenkäyttö ja 
samastuminen. 

(1) Alkuperä: Kieli, jota henkilö on oppinut ensimmäisenä 
kielenään tai varhaislapsuudessaan 

(2) Kielitaito: Kieli, jota henkilö osaa parhaiten
(3) Kielenkäyttö: Kieli, jota henkilö käyttää eniten
(4) Samastuminen: a) sisäinen: kieli, johon henkilö samastuu 

b) ulkoinen: kieli, johon muut samastavat henkilön

Skutnabb-Kangas korostaa, että kielenvaihdon kontekstissa äidinkie-
len määrittely vaatii erityistä sensitiivisyyttä. Uhanalaisen vähemmis-
tökielen kohdalla käyttökelpoisimmat kriteerit ovat alkuperä ja samas-
tuminen, kun taas kielenkäyttöön ja kielitaitoon liittyvät kriteerit ovat 
tällöin epärealistisia. Tilanteessa, jossa uhanalaisella vähemmistökie-
lellä on rajalliset, riittämättömät käyttömahdollisuudet, se ei usein 
voi mitenkään muodostua kieleksi, jota henkilö käyttäisi eniten. Jos 
uhanalaisella vähemmistökielellä ei anneta kouluopetusta, on taval-
lista, että henkilön vahvimmaksi kieleksi muodostuu enemmistökieli.

Kaksi- ja monikielisyyttä voi Skutnabb-Kankaan mukaan 
(1984: 80–93) tarkastella samojen neljän kriteerin valossa. Kaksikie-
lisenä voi siis pitää ihmistä, joka on omaksunut alusta saakka kahta 
kieltä, hallitsee kahta kieltä, käyttää elämässään kahta kieltä tai sa-
mastuu kahteen kieleen. Sen määritteleminen, millä tasolla henkilön 
pitäisi hallita kahta kieltä tai missä määrin hänen tulisi käyttää kahta 
kieltä tullakseen katsotuksi kaksikieliseksi, on hyvin ongelmallista. 
Toiminnallinen kaksikielisyys tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen 
pystyy toimimaan kahdella kielellä ja käyttämään niitä eri tarkoi-
tuksiin erilaisissa tilanteissa (esim. Latomaa 2007: 39–40). Nyky-
ään vältetään ”täydellisestä” tai ”tasapainoisesta” kaksikielisyydestä 
puhumista, sillä kaksikielisyys on harvoin sellaista, että kahta kieltä 
osataan yhtä hyvin ja käytetään yhtä paljon. Sen sijaan on tavallista, 
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että tietyillä domeeneilla vallitsee yksi kieli ja toisilla toinen. Näin on 
etenkin vähemmistö–enemmistö-kielitilanteessa, kun vähemmistökie-
len käyttömahdollisuudet ovat yleensä huomattavasti rajallisemmat 
kuin enemmistökielen. Latomaa toteaa (2007: 39): 

Siellä, missä monikielisyys on arkipäivää, ei pohdita, miten 
hyvin jotain kieltä osataan. Kieliä tarvitaan ja käytetään eri 
tarkoituksia varten. Ihmistä pidetään monikielisenä, vaikka hän 
ei osaisi kirjoittaa jokaista osaamaansa kieltä. Katsotaan, että 
osakielitaitokin on arvokasta kielitaitoa. Sen sijaan yksikieli-
sessä maailmassa kasvaneet pitävät tavallisesti vasta kahden 
kielen ”täydellistä” hallintaa merkkinä siitä, että yksilö on kak-
sikielinen.

Mm. Ben Rampton (1995; tässä viitattu Lehtonen 2013) korostaa mo-
nikielisissä yhteisöissä kielirepertuaarien joustavuutta ja moninaisuut-
ta ja näkee äidinkielisyyden ja syntyperäisyyden käsitteiden sopivan 
moniin tilanteisiin huonosti. Kielenpuhujan yhteyttä kieleen hän kuvaa 
kolmella eri kategorialla: asiantuntijuus (engl. expertise), affi liaatio 
(affi liation) ja periytyvyys (inheritance). Asiantuntijuus viittaa val-
miuteen käyttää tiettyä kieltä, affi liaatio kieleen liittyvään kiintymyk-
seen ja periytyvyys kielen siirtymiseen vanhemmilta lapsille. Kaikki 
kolme kategoriaa ovat sillä tavoin riippumattomia toisistaan, että yksi 
ei välttämättä johda toiseen eikä edellytä toista. Kiintymyssuhde kie-
leen ei esimerkiksi edellytä kielen oppimista omilta vanhemmilta eikä 
kielen ”täydellistä” hallintaa. Ben Rampton, kuten myös Jan Blomma-
ert (Rampton 1995; Blommaert & Rampton 2011) kyseenalaistavatkin 
vahvasti monia sellaisia vakiintuneita käsitteitä kuin kieliyhteisö, kie-
lenpuhuja, syntyperäinen puhuja ja äidinkieli. He korostavat globali-
saation, muuttoliikkeiden, uusmedian ja uudenlaisen monikielisyyden 
(ns. superdiversiteetin, ks. myös Lehtonen 2013) luomia muuttuvia 
puhujuuden ja puhumisen muotoja. 

Termin kielivähemmistö käyttämistä alkuperäiskansan, kuten 
saamelaisten kohdalla voi pitää kiistanalaisena. Vähemmistö- ja alku-
peräiskansaterminologiaa käsittelevät esim. Skutnabb-Kangas (2000: 
487–492), Tuulentie (2001: 17, 107), Valkonen (2009: 176–201) 
ja Seurujärvi-Kari (2012: 71–79). Tuulentien mukaan (2001: 107) 
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kielestä puhuttaessa saamelaiset määritellään usein vähemmistök-
si, kun taas maaoikeuksista puhuttaessa korostetaan asemaa alkupe-
räiskansana. Käytän tässä tutkimuksessa käsitteitä vähemmistökieli, 
kielivähemmistö ja vähemmistökieliyhteisö, koska fokuksessa on 
nimenomaan inarinsaamenkielinen yhteisö, ei inarinsaamelaisten et-
nisyys ja alkuperäiskansaisuus. Tämä ei missään nimessä tarkoita, että 
väheksyisin inarinsaamelaisten asemaa osana saamelaista alkuperäis-
kansaa. Terminologinen valinta on kielisosiologisen ja sosiolingvis-
tisen lähestymistavan kannalta tarkoituksenmukainen. Lähes kaikki 
alkuperäiskansat ovat nykyään omilla alueillaan kielivähemmistöjä 
– lukumäärällisesti, vallan jakautumisen suhteen tai kummassakin 
mielessä. 

Viime aikoina ovat alkaneet yleistyä tutkimuseettisinä valintoina 
sellaiset termit kuin kanssatutkija tai tutkimuskumppani (viimek-
si mainitusta ks. mm. Sarivaara 2012). Näen tällaiset terminologiset 
valinnat onnistuneina, jos tutkimusaineisto perustuu pienehkön ih-
misjoukon syvähaastatteluihin tai haastatellut ovat osallistuneet tutki-
mukseen aktiivisesti myös muilla tavoin. Tässä tutkimuksessa en kat-
so tarkoituksenmukaiseksi käyttää niitä, koska haastateltujen joukko 
on laaja ja käytän haastattelujen lisäksi paljon muuta aineistoa. Olen 
saanut tutkimukseeni kallisarvoista apua useilta henkilöiltä, mutta oli-
si teennäistä väittää, että he ovat tehneet tutkimusta kanssani. Niinpä 
käytänkin haastattelemistani ihmisistä lähinnä perinteisiä termejä in-
formantti, haastateltava tai haastateltu ja kyselytutkimuksen osalta 
termiä vastaaja. 

2.1. 2   K ie le l l inen kult tuur i ,  k ie l i - ideologiat  ja 
ideologinen selk iy t täminen

Pyrin tarkastelemaan tutkimusaihettani, inarinsaamen kielen elpymistä 
erityisesti kolmen teoreettisen käsitteen kautta: kielellinen kulttuuri, 
kieli-ideologiat ja ideologinen selkiyttäminen. Nämä käsitteet 
ovat sillä tavoin sisäkkäisiä, että kieli-ideologiat ovat osa kielellistä 
kulttuuria ja ideologinen selkiyttäminen liittyy kieli-ideologioihin (ks. 
kuvio 2).
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Kuvio 2: Tutkimuksen avainkäsitteet

Tutkimuksen tematiikkaa voidaan kuvata Harold Schiffmanin (1996) 
kielellisen kulttuurin (engl. linguistic culture; suomennos ei ole vakiin-
tunut) käsitteen avulla. Tällä tarkoitetaan kieliyhteisössä vallitsevia 
kieltä, erityisesti yhteisön omaa kieltä koskevia asenteita, uskomuk-
sia, myyttejä, arvoja, käytäntöjä, tapoja, oletuksia, stereotypioita ja 
ennakkoluuloja sekä aluehistoriallisia ja yhteiskunnallisia olosuhtei-
ta, joissa kieli elää. Nämä tekijät muodostavat kokonaisuuden, jonka 
pohjalta yhteisö ja yhteiskunta toteuttavat tietynlaista kielipolitiikkaa 
ja kielivalintoja. Pyrin tässä tutkimuksessa kuvaamaan inarinsaame-
laisten kielellistä kulttuuria ja vastaamaan kysymykseen, miksi inarin-
saamen revitalisaatio on mahdollistunut, mitkä kielellisen kulttuurin 
muutokset ovat olleet välttämättömiä kielen revitalisoituessa ja miten 
puhujamäärältään pientä vähemmistökieltä ylläpitävä kielellinen kult-
tuuri rakentuu. Lähtökohtani on, että tietynlainen kielellinen kulttuuri 
on aiheuttanut inarinsaamen uhanalaistumisen ja mahdollistanut sen 
elpymisen, ja tämän kielellisen kulttuurin tekijöitä on mahdollista ni-
metä ja analysoida.

Schiffmanin tutkimuskohteena ovat erityisesti yleisen tason kie-
lipolitiikka, standardisaatio, kielenhuolto, purismi ja kielikäytänteet. 
Hän sanoutuu irti determinismistä, jonka mukaan kieli määrittäisi 
ihmisen ajattelua tai tietty kielellinen kulttuuri tuottaisi välttämät-
tä tiettyä kielipolitiikkaa. Samoin hän kritisoi voimakkaasti sellaista 
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tutkimusta, jossa yhteisön kielitilannetta tarkastellaan pintapuolisesti 
tarttumatta sen taustalla vaikuttavaan kielelliseen kulttuuriin. Schiff-
manin mukaan kielellinen kulttuuri on kielisosiologian ja kielipolitii-
kan tutkimuksessa välttämätön lähtökohta, jota ilman johtopäätösten 
tekeminen esim. valtion kielipolitiikasta on tyhjän päällä seisomis-
ta. Monet tutkijat ovat toki ottaneet tämän kontekstin huomioon, 
vaikkakin kielellisen kulttuurin käsitettä käyttämättä. (Schiffman 
1996: 8–9.) 

Yksi osa kielellistä kulttuuria on kieltä koskevien ajatusten, ar-
vojen, uskomusten ja tunteiden kokonaisuus, jota tutkimuksessa ni-
mitetään kieli-ideologioiksi (engl. language ideologies, ideologies of 
language). Kieli-ideologioilla tarkoitetaan kielenpuhujien käsityksiä 
siitä, mitä kieli on ja mitä sillä tehdään. Kieli-ideologiat voivat olla 
tiedostamattomia, mutta ilmetä silti hyvin konkreettisesti esimerkiksi 
sopivan kielenkäytön normeina. Mäntynen, Halonen, Pietikäinen ja 
Solin (2012) mainitsevat esimerkkeinä kieli-ideologisista kysymyk-
sistä kielen ja murteen rajanvedon, kielen merkityksen yksilön ja ryh-
män identiteetille, hyvän ja huonon kielen määrittelyn, kielen omista-
juuden eli sen, kelle kieli kuuluu ja kielen puhujuuden eli sen, kuka 
katsotaan kielen puhujaksi. Kieli-ideologiat ilmenevät ja vaikuttavat 
kaikissa kieliyhteisöissä, eikä niiden tutkimus rajoitu uhanalaisten vä-
hemmistökielten tutkimukseen. Toisaalta vähemmistökielikontekstis-
sa niillä voi olla erityisen merkittävä rooli kielen uhanalaisuuden ja 
elinvoimaisuuden tekijöinä. Pienessä yhteisössä jopa yksittäisten hen-
kilöiden kieli-ideologiat ja niiden ohjailemat valinnat voivat vaikuttaa 
suuresti kielitilanteeseen. Lisäksi vähemmistökontekstissa merkittäviä 
ovat sekä vähemmistön että enemmistön kieli-ideologiat vähemmistö-
kieltä kohtaan. Maria Wingstedt tarkasteleekin väitöstutkimuksessaan 
(1998) lähinnä ruotsinkielisen enemmistön parissa ilmeneviä kieli-
ideologioita saamen kieltä ja meänkieltä kohtaan. Vastaavasti Kadri 
Koreinik (2011) analysoi sanomalehtikirjoitusten kuvastamia, Etelä-
Virossa puhuttuja seton ja võrun kieltä koskevia kieli-ideologioita. 
Uhanalaisen, revitalisoitavan kielen kontekstissa kieli-ideologiat ovat 
tärkeässä roolissa esim. sellaisten kysymysten selvittämisessä, miten 
kielen arvostus muuttuu revitalisaation myötä, kenelle kieli kuuluu ja 
millaisia ratkaisuja tehdään kielen standardisoinnin suhteen. (Wing-
stedt 1998: 23–24; Mäntynen & al. 2012.) 
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Inarinsaamen revitalisaatio on tapahtunut ja tapahtuu tietynlais-
ten kieli-ideologioiden pohjalta, ja näitä haluan tutkimuksessani valot-
taa. Kiinnitän huomiota etenkin seuraaviin kieli-ideologioihin:

• kielen omistajuus: kenelle inarinsaamen kieli kuuluu
• kielen autenttisuus: miten kieliyhteisö määrittelee aitoa, hyvää 

ja huonoa kieltä
• kielellinen toleranssi: miten kieliyhteisö suhtautuu puutteel-

lisesti puhuttuun inarinsaamen kieleen ja kielen muutokseen
• etninen toleranssi: miten kieliyhteisö suhtautuu etnisesti ulko-

puolisiin kielenpuhujiin
• kielikeskeisyys: kieli ja kielen puhuminen itseisarvona

Kieli-ideologioihin liittyy kiinteästi Joshua Fishmanin (1991: 395 ja 
2001: 17) käänteisen kielenvaihdon keskeisenä edellytyksenä mai-
nitsema prosessi, josta hän käyttää ilmausta prior ideological clari-
fi cation. Sitä ovat sittemmin käsitelleet syvemmin mm. Nora Marks 
Dauenhauer ja Richard Dauenhauer (1998) kuvatessaan Alaskan na-
tiivikielten elvytyspyrkimyksiä. Olen käyttänyt tästä (mm. Pasanen 
2003, painamaton) suomenkielistä vastinetta ”ideologinen selkiyttä-
minen”; tätä käännöstä on sittemmin käytetty myös eräissä muissa tut-
kimuksissa (esim. Kunnas 2007: 72; Knuuttila tulossa). Ideologinen 
selkiyttäminen tarkoittaa revitalisaatioon liittyvää yhteisön arvojen, 
tavoitteiden, epäilysten ja sitoutumisen käsittelyä. Siinä missä kieli-
ideologiat ovat usein tiedostamattomia, ideologinen selkiyttäminen 
edellyttää tietoista prosessointia. Ideologisen selkiyttämisen olennai-
nen osa on se, että kieliyhteisön jäsenet tiedostavat oman vastuunsa 
kielestään: kielen elpyminen edellyttää kielenpuhujien henkilökoh-
taista sitoutumista ja kielellisen käyttäytymisen muutosta, positiiviset 
asenteet sinänsä eivät muuta kielen tilaa. 

Nora Marks ja Richard Dauenhauerin (Dauenhauer & Dauen-
hauer 1998) analyysi Kaakkois-Alaskan natiivikielten revitalisaati-
osta osoittaa, mihin ideologisen selkiyttämisen puuttuminen johtaa 
kieliyhteisössä. Artikkelin kirjoittamisen aikaan parikymmentä vuotta 
jatkuneet pyrkimykset mm. tlingitin ja haidan kielten elpymiseksi ei-
vät olleet johtaneet toivottuihin tuloksiin eli kielenvaihdon kääntymi-
seen. Kielten standardisaatio oli käynnissä, kieliä opetettiin kouluissa, 
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materiaaleja kehitettiin ja kulttuuriperinnettä elvytettiin ja ylläpidet-
tiin monin tavoin. Kieliyhteisöjen jäsenillä oli kuitenkin laaja taipu-
mus vierittää vastuu kielen käyttämisestä ja elpymisestä institutionaa-
lisen tason toimijoille, eivätkä positiiviset kieliasenteet heijastuneet 
heidän omiin kielivalintoihinsa. Dauenhauerien mukaan oman kielen 
opettelun ja puhumisen sijaan revitalisaatiopyrkimykset kohdistuivat 
yleensä kulttuuritoimintaan (”laulu ja tanssi”), jossa omalla kielellä 
oli symbolinen funktio. Omaa vastuuta välteltiin syyttämällä kielen 
heikosta tilanteesta kielimateriaalien ja teknisten apuneuvojen vähyyt-
tä, huonosti järjestettyä kielenopetusta tai vääriä henkilövalintoja. 

Ideologisen selkiyttämisen puute on tullut ilmi myös mm. kar-
jalan ja vepsän kielten uhanalaisuutta ja elvytyspyrkimyksiä koske-
vissa tai sivuavissa tutkimuksissa (Pyöli 1996; Sarhimaa 1999; Kun-
nas 2007; Pasanen 2003, painamaton; Grünthal 2011; Karjalainen & 
Grünthal & Kovaleva & Puura 2013; Puura & Karjalainen & Zajceva 
& Grünthal 2013; Knuuttila tulossa). Kyseessä on selvästikin kään-
teisen kielenvaihdon välttämätön edellytys, jonka epäonnistuminen 
voi johtaa traagisiin lopputuloksiin. Ideologinen selkiyttäminen on-
kin tämän tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna poikkeuksellisen positiivisiin tuloksiin johtanut revita-
lisaatioprosessi antaa syytä uskoa, että ideologinen selkiyttäminen on 
toteutunut inarinsaamen kieliyhteisössä hyvin. 

2.2   Revital isaation ja  inar insaamen tutk imus

Tutkimukseni teoreettinen konteksti muodostuu maailmanlaajuises-
ta vähemmistökielten revitalisaatiota kuvaavasta kirjallisuudesta ja 
suomalais-ugrilaisten kielten, erityisesti saamelaiskielten kielisosiolo-
gisesta tutkimuksesta. Vähemmistökielten kielisosiologinen tutkimus 
koostuu yhtäältä aihetta yleisellä tasolla tarkastelevista ja teoretisoi-
vista teoksista ja toisaalta eri vähemmistökieliyhteisöjä käsittelevis-
tä tapaustutkimuksista. Monissa tutkimuksissa on toki mukana sekä 
makro- että mikrotason tarkastelu. Lähinnä ensin mainittua genreä 
edustavat mm. Fishman (1991), Romaine (2000), Grenoble & Whaley 
(2006), Nettle & Romaine (2000), Crystal (2000) ja Skutnabb-Kangas 
(mm. 1988 ja 2000). 
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Globaaleista tapaustutkimuksista inarinsaamen revitalisaatiopyr-
kimyksiin peilautuvat kiinnostavasti mm. Gabrielle Maguiren kuvaus 
(1991) iirin kielen elvytyksestä pienessä paikallisyhteisössä, Leanne 
Hintonin ja Ken Halen toimittama kokoomateos (2008) revitalisaa-
tiopyrkimyksistä eri puolilla maailmaa ja Leanne Hintonin toimitta-
ma kokoomateos (2013) perheiden toteuttamista henkilökohtaisista 
revitalisaatioprosesseista. Samoin relevantteja ovat Lenore Grenob-
len ja Lindsay Whaleyn toimittama, useita eri kieliyhteisöjä käsitte-
levä kokoomateos (1998a), Julia Sallabankin monografi a (2013) Iso-
Britanniaa ympäröivien saarten kielitilanteesta ja kielipolitiikasta ja 
Fishmanin toimittama ja eri vähemmistökieliyhteisöjä tarkasteleva 
kokoomateos (2001). Alkuperäiskansojen kielten revitalisaation eri-
tyiskysymyksiä valottaa mm. Jon Reyhnerin, Gina Cantonin, Robert 
N. St. Clairin ja Evangeline Parsons Yazzien toimittama artikkeliko-
koelma (1999). 

Suomalais-ugrilaisten kielten kielisosiologisessa tutkimusken-
tässä karjalan kielen tilaa ja muuttumista kuvaavat Pyöli (1996), 
Sarhimaa (1999 ja 2009), Kunnas (2007), Karjalainen & al. (2013) 
sekä Knuuttila (tulossa). Oulun yliopiston koordinoiman itämeren-
suomalaisten kielten kielisosiologisen ja sosiolingvistisen tutkimus-
verkoston loppuraportti Sulkala & Mantila (toim. 2010) käsittelee eri 
itämerensuomalaisia kieliä. Virossa on tehty ja toimitettu runsaasti 
Viron vähemmistökieliin ja kielimuotoihin liittyvää kielisosiologis-
ta tutkimusta kuten Ehala & Niglas (2007), Pajusalu & Koreinik & 
Rahman (2000), Pajusalu & Rahman (toim. 2004), Koks & Rahman 
(toim. 2006) ja Eichenbaum & Koreinik (toim. 2008). Diasporien eli 
kielellisten emämaiden ulkopuolella elävien kielivähemmistöjen kie-
len säilymistä, vaihtumista ja muutosta on tutkittu erityisesti unkarin 
ja suomen kielten kohdalla. Tutkimuksista on mainittava esim. Gál 
(1979), Huss (1991), Virtaranta & Jönsson-Korhola & Martin & Kai-
nulainen (1993), Kontra (toim. 1991), Lainio (1997), Kontra & Saly 
(toim. 1998), Kovács (2001), Fenyvesi (toim. 2005) ja Lane (2006).

Venäjän uralilaisiin vähemmistökieliin liittyvät mm. udmur-
tin kielen sosiolingvistiset kuvaukset Salánki (2007) ja Shirobokova 
(2011), komin ja karjalan kielitilanteita vertaileva Partanen (2013, 
painamaton) ja Venäjän suomalais-ugrilaisten tasavaltojen kielipoli-
tiikkaa tarkasteleva Zamjatin (2014). Laajemmin Venäjän eri kieliä 
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ja konteksteja tutkivat Saarinen & Herrala (toim. 2008), Grünthal & 
Kovács (toim. 2011), Zamjatin & Pasanen & Saarikivi (2012), Vahtin 
(2001), Pavlenko (toim. 2008), Sillanpää (2008) ja Kasten & de Graaf 
(toim. 2013). Euroopan Unionin ja Venäjän vähemmistökieliä käsitte-
levät vertailevasta perspektiivistä mm. Marten & Riessler & Saarikivi 
& Toivanen (toim. 2014) ja Saarikivi & Toivanen (toim., painossa). 

Saamelaiskielten kielisosiologisen tutkimuksen merkittävin 
avaus oli Marjut Aikion tutkimus (1988) Vuotson seudun kielenvaih-
dosta. Viime vuosina eri saamelaiskieliä on alettu tutkia enemmän 
kielisosiologiselta kannalta. Tutkimusaiheeseeni liittyvästä saamelais-
kielten kielisosiologisesta tutkimuksesta mainittakoon saamen kielten 
tilannetta ja käyttöä eri alueilla kuvaavat Aikio & Lindgren (1973), 
Aikio M. (1976), Helander-Renvall (1984) ja Lindgren (2000). Re-
vitalisaation näkökulmaa saamelaiskielten tutkimuksessa edustavat 
Aikio M. (1994), Øzerk & Eira (1996), Huss (1999), Todal (2002, 
2006 ja 2007), Olthuis (2003a ja 2009), Rasmussen (2005 ja 2013), 
Sarivaara (2012), Seurujärvi-Kari (2012) ja Olthuis & Kivelä & 
Skutnabb-Kangas (2013). Saamen kieltä kouluopetuksessa kuvaavat 
Svonni (1993), Aikio-Puoskari (2001, 2007 ja tulossa) ja Keskitalo & 
Lehtola & Paksuniemi (toim. 2014). Kielioikeuksien kannalta saamen 
kielten tilannetta lähestyvät mm. Magga & Skutnabb-Kangas (2003) 
ja Aikio-Puoskari & Skutnabb-Kangas (2007).

Inarinsaamen kielen revitalisaatio on maantieteellisesti hyvin 
pienelle alueelle keskittyvä, pientä ryhmää koskeva ja suhteellisen 
nuori ilmiö, joten sitä on luonnollisestikin käsitelty tutkimuskirjal-
lisuudessa vähän. Olthuisin, Kivelän ja Skutnabb-Kankaan (2013) 
populaaritieteellinen teos lukuvuonna 2009–2010 järjestetystä ina-
rinsaamen kielen täydennyskoulutuksesta on ainoa aihetta käsittelevä 
monografi a. Teos kuvaa inarinsaamen kielen intensiivistä aikuiskou-
lutusta, jonka kautta käänteinen kielenvaihto aikuisväestön parissa 
vauhdittui merkittävästi. Tutkimukseni luku 7 käsittelee tämän aikuis-
koulutuksen osana toiminutta kielimestari–oppilas-harjoittelua, jonka 
tavoitteena on sekä kielen opetuksen täydentäminen ja tehostaminen 
että kieliyhteisön sitouttaminen kielenelvytystyöhön. Marja-Liisa 
Olthuis on tarkastellut inarinsaamen kielitilannetta ja revitalisaatio-
ta joissakin artikkeleissaan (mm. 2000 ja 2003a). Spesifi mpiä kuva-
uksia revitalisaatioon liittyvästä sanastonuudistustyöstä ovat hänen 
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artikkelinsa (2003b, 2008 ja 2010) sekä väitöstutkimuksensa (2007a). 
Sari Pietikäinen (2012) on analysoinut yhden inarinsaamen puhujan 
kielielämäkertaa kiinnittäen huomiota arjen kieli-ideologioihin. Itse 
olen käsitellyt inarinsaamen kielen revitalisaatiota artikkeleissani 
(2001, 2004a, 2004b, 2005a, 2010 ja 2014b) sekä yhteisjulkaisuissa 
Lindgren & Sulkala & Pasanen (2005) ja Pasanen & Ridanpää (2009). 
Opinnäytetöistä inarinsaamen kielen revitalisaatioon liittyvät ainakin 
inarinsaamelaisten ja karjalaisten kielipesätoimintaa kuvaava Pasanen 
(2003, painamaton), raman ja inarinsaamen kielipesiä vertaileva Sat-
ta (2005) ja inarinsaamenkielistä radiotoimintaa käsittelevä Wesslin 
(2014, painamaton). 

Muista kuin kielisosiologisista näkökulmista inarinsaamen kiel-
tä on tutkittu huomattavasti enemmän, alkaen aina Elias Lönnrotin 
tutkimuksesta Ueber den Enare-Lappischen Dialekt vuodelta 1854. 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen inarinsaamen kielen tut-
kimus on luonut edellytykset kirjakielen kehittymiselle ja jonkinlai-
sen kirjallisen käytön tradition. Varhainen tutkimus on nähtävä myös 
yhtenä edellytyksenä sille, että inarinsaame on määritelty itsenäiseksi 
kieleksi ja että sitä myöhemmin on voitu alkaa elvyttää. Inarinsaamen 
sanasto-opillisen tutkimuksen huipentuma on laaja, kolmiosainen 
Inarilappisches Wörterbuch (Itkonen 1986–1989). Kaksi muuta pai-
nettua sanakirjaa ovat Sammallahden ja Morottajan kokoamia (1983 
ja 1993). Lingvistisestä tutkimuksesta on mainittava Anna Idströmin 
väitöstutkimus inarinsaamen käsitemetaforista (2010), Idströmin ja 
Morottajan idiomisanakirja (2010) sekä Pekka Sammallahden (1984), 
Ida Toivosen (2007a ja 2007b) ja Diane Nelsonin (2007; yhteisjul-
kaisu Nelson & Toivonen 2003) inarinsaamen kielioppia koskevat 
tutkimukset.

2.3   Tutk i jan  posit io 

Antropologian ja etnografi an tutkimuskentällä on viime vuosikym-
meninä alettu korostaa tutkimuksen refl ektiivisyyttä, oman tutkijapo-
sition analysoimista ja suoranaista tunnustuksellisuutta. Esimerkiksi 
Marjut Anttonen (1999: 22–70) kuvaa perinpohjaisesti ja henkilö-
kohtaisesti ruijansuomalaisten / kveenien etnopolitiikkaa koskevan 
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tutkimuksensa syntyprosessia, ja Erika Sarivaara käsittelee omaa po-
sitiotaan statuksettomien saamelaisten tutkijana ja toisaalta itse tut-
kimansa joukon jäsenenä (2012: 102–112). Vigdis Stordahl (1994: 
13–27) tarkastelee anthropology at home -asetelmaa, itsen ja toiseu-
den käsitteitä sekä tutkijan eri roolien vuoropuhelua Karasjoen saame-
laisyhteisöä koskevassa tutkimuksessaan. Kanadan inuitien koulutusta 
tutkinut Fyn Dawn (Dawn 2014: esim. 24–26 ja 78–80) taas refl ektoi 
omaa positiotaan tutkijana, joka kantaa kolonialistisen tutkimusperin-
teen taakkaa ja asuu tutkimassaan yhteisössä. Hän kokee joutuneensa 
tutkimusprosessinsa aikana yhtä lailla oppimaan uutta kuin poisoppi-
maan vanhaa. Keskeisiä tutkijan positioon liittyviä kysymyksiä ovat: 
Mikä on tutkijan suhde tutkimiinsa ihmisiin ja ilmiöihin? Miksi hän 
on valinnut juuri kyseisen aiheen? Onko hän tutkimassaan yhteisös-
sä ulkopuolinen tarkkailija vai aktiivinen osallistuja? Miten tutkijan 
positio vaikuttaa tutkimukseen? Erityisen olennaista tutkijan aseman 
selvittäminen on toimintatutkimuksessa, jollaiseksi tämänkin tutki-
muksen voi tietyiltä osin katsoa (ks. 2.4). 

Kuten luvussa 2.1.1 ilmenee, kielentutkimuksen kentällä on vii-
me vuosikymmeninä yleistynyt maailman kielten uhanalaistumiseen 
ja revitalisaatioon liittyvien prosessien kuvaaminen. Durk Gorter luo 
artikkelissaan (2012) katsauksen vähemmistökielen tutkijan erilaisiin 
rooleihin ja niistä käytyyn keskusteluun. Hän tarkastelee omaa posi-
tiotaan tutkijana ja kielipoliittisena toimijana suhteessa friisin ja bas-
kin kieliin. Gorter näkee tutkijan position jatkumona, jonka on alun 
perin esittänyt N. Elias (1956). Jatkumon toisessa päässä on osallisuus 
(involvement) ja toisessa irrallisuus tai puolueettomuus (detachment), 
ja jokaisen tutkijan oma rooli asettuu johonkin kohden tätä jatkumoa. 
Margaret Florey (2008) haastaa kielentutkijoita tarkastelemaan toi-
mintatapojaan ja mahdollisuuksiaan tukea uhanalaisia kieliä puhuvia 
vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja näiden pyrkimyksissä kieltensä 
vahvistamiseksi. Käsitteellä ”uusi lingvistiikka” tai ”uuslingvistiikka” 
(engl. new linguistics, suomennos ei ole vakiintunut) hän kuvaa osal-
listuvaa, kantaaottavaa kielentutkimusta, jossa keskeisellä sijalla on 
revitalisaatioon liittyvä kieliaktivismi. Oma tutkimukseni edustaa juuri 
tällaista lähestymistapaa. Florey viittaa Penfi eld & al.:iin (2007), joiden 
mukaan kieliaktivisteja voi jakaa kieliryhmän sisäisiksi tai ulkoisiksi 
(internal and external language activists), ja näkee kielentutkijoiden 

UH9_VALMIS.indd   49UH9_VALMIS.indd   49 17.5.2015   21:44:3417.5.2015   21:44:34



A N N I K A  P A S A N E N

5 0

roolin usein tällaisina ulkoisina kieliaktivisteina, jotka voivat omalla 
toiminnallaan vaikuttaa kielen elpymismahdollisuuksiin. 

2.3.1   Posi t ioni  suomalaisena inar insaamen k ie l iyhteisön 
tutk i jana 

Sijoitun tutkimassani kieliyhteisössä osittain ulko- ja osittain sisäpuo-
lelle. Olen suomalainen ja varttunut Keski-Suomessa yksikielisessä, 
suomenkielisessä ympäristössä. Olen opiskellut pohjoissaamen kiel-
tä ja saamelaiskulttuuria Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuk-
sessa lukuvuoden 1995–96 ja pohjoissaamea Tromssan yliopistossa 
kevätlukukauden 1997. Sittemmin opiskelin inarinsaamen kieltä Saa-
melaisalueen koulutuskeskuksessa kevätlukukauden 1999. Puhun, 
luen ja kirjoitan molempia näitä saamen kieliä sujuvasti. Valmistuin 
Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaiselta laitokselta vuonna 2003. 
Pro gradussani (Pasanen 2003, painamaton) tarkastelin karjalaisten ja 
inarinsaamelaisten kielipesätoimintaa kielellisen revitalisaation kon-
tekstissa. Samaisen laitoksen – nykyään Suomen kielen, suomalais-
ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos – jatko-
opiskelijana olen ollut siitä saakka. 

Olen asunut Inarissa useaan otteeseen: vuosina 1995–96 ja 1999 
ja vakituisesti vuodesta 2005 alkaen. Olen toiminut inarinsaamen kie-
liyhteisössä niin tutkijana ja projektityöläisenä kuin äitinä ja kansa-
laisaktivistinakin. Olen ollut Anarâškielâ servin jäsen vuodesta 1999 
saakka, kuulunut sen hallitukseen 2006–2008 ja osallistunut sen jär-
jestämään inarinsaamenkieliseen vapaa-ajan toimintaan. Useimpien 
informanttieni kanssa olen ollut tekemisissä työssäni tai yksityiselä-
mässäni. Vuosina 2008–2010 olin töissä Anarâškielâ servi ry:n ina-
rinsaamen kielen täydennyskoulutushankkeessa (ks. luvut 4.4.2 ja 7 
sekä Olthuis & al. 2013). Osallistuin tällöin lukuvuonna 2009–2010 
toteutuneen vuoden mittaisen intensiivisen aikuisten kielikoulutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. Vastuualueenani oli erityisesti koulu-
tuksen harjoitteluosio eli kieliharjoittelu inarinsaamenkielisissä työ-
kohteissa, kielimestariharjoittelu (ks. luku 7) sekä inarinsaamelaiset 
kulttuurikurssit. 

Kaksi lastani ovat oppineet inarinsaamen kielen inarinsaamen-
kielisessä kielipesässä. Lukuvuonna 2014–15 vanhempi heistä käy 
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viidettä ja nuorempi toista luokkaa, molemmat inarinsaamenkielises-
sä opetuksessa. Lapset ovat myös isänsä puolelta suomalaisia. Minun 
ja lasten isän on ollut luontevaa hakea lapsillemme kielipesäpaikkaa, 
koska haluamme olla tukemassa ja kasvattamassa inarinsaamen kie-
liyhteisöä ja pidämme kaksikielisyyttä hyödyllisenä ja arvokkaana. 
Se, että minä puhun inarinsaamea ja teen tutkimusta inarinsaamen kie-
len revitalisaatiosta, vaikutti valintaamme. Minkäänlaista saamelais-
tumisen pyrkimystä meillä ei ole itsemme eikä lastemme suhteen. Sen 
sijaan en suomalaisena soisi oman perheeni suomenkielistävän asuin-
ympäristöämme. Näinhän väistämättä tapahtuu, jos Inariin muuttavat 
suomenkieliset pysyvät suomenkielisinä. Näen, että Inarissa, Suomen 
ainoassa virallisesti nelikielisessä kunnassa asuvilla lapsilla tulee olla 
oikeus kaksi- tai monikielisyyteen taustasta riippumatta. Sitäkin sel-
vempää on mielestäni, että kaksisuuntainen kaksikielisyys – se, että 
myös kielellinen enemmistö oppii vähemmistökieltä, ei ainoastaan 
päinvastoin – tukee ja edistää saamen kielten asemaa (ks. myös 8.1.3). 

Vuosien mittaan olen osallistunut erilaiseen kansalaistoimintaan 
inarinsaamen kielen hyväksi. Esimerkki tästä on inarinsaamenkielisen 
oppimateriaalin puutteita koskeva kantelu, jonka joukko inarinsaa-
menkielisten lasten vanhempia ja opettajia teki syksyllä 2009 Suomen 
vähemmistövaltuutetulle (ks. 4.3.2). Kantelussa pyydettiin vähemmis-
tövaltuutettua selvittämään, lyökö Suomen valtio laimin velvollisuuk-
siaan rahoittaessaan saamenkielisen oppimateriaalin tuotantoa tarpei-
siin nähden aivan riittämättömästi. Olin yksi kantelun muotoilijoista 
ja allekirjoittajista. Asian tiimoilta tehtiin yhdessä vanhempien, lasten 
ja opettajien kanssa matka Helsinkiin, jätettiin kantelu vähemmistö-
valtuutetulle ja tavattiin kansanedustajia ja presidentti. Koululaiset 
esittivät matkalla Oppâkirjeráp (’Oppikirjaräp’) -nimistä kappalet-
ta, joka oli tehty lasten, opettajien ja inarinsaamenkielisen rap-artisti 
Amocin (ks. 4.5.3) yhteisvoimin. Esitin eduskunnassa ja vähemmis-
tövaltuutetun luona ryhmämme puolesta lyhyen johdatuksen inarin-
saamen kielen tilaan ja oppimateriaalikysymykseen. Minut kutsuttiin 
eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan kokoukseen esittelemään 
kysymystä laajemmin. 

Olen sekä työni että yksityiselämäni kautta esiintynyt usein 
saamenkielisessä mediassa. Suurimmalta osin tämä on tarkoittanut 
haastatteluja Yle Sápmin inarinsaamenkielisessä viikkolähetyksessä 
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Anarâš saavah. Muutaman kerran minua on haastateltu myös pohjois-
saamenkielisiin radio-ohjelmiin tai uutislähetykseen Ođđasat. Medi-
assa olen kertonut työstäni vähemmistökielten revitalisaation parissa, 
tutkimuksestani, matkoistani Venäjälle, inarinsaamen kielen tilantees-
ta yms. Mediakeskustelun keskiöön nousin lyhyeksi aikaa keväällä 
2012, kun Yle Sápmi uutisoi valinnastani vaihtaa inarinsaame lasteni 
viralliseksi äidinkieleksi väestörekisteriin (Yle Sápmi 18.4.). 

Vuonna 2013 valmistui Ima Aikio-Arianaickin dokumenttielo-
kuva Suomi–saame–suomi, jossa kuvattiin kahta saamelaisyhteisöön 
muuttanutta suomalaista. Filmi esitettiin Yle Teema -kanavalla saame-
laisten kansallispäivänä 6.2. 2014 ja esiteltiin (Yle Teema 3.2.2014) 
näin: 

Eino Torikka tuli Angeliin yli 60 vuotta sitten ja Annika Pasanen 
muutti Inariin 15 vuotta sitten. Vaikka he muuttivat vain koti-
maassaan, uudelle paikkakunnalle tultuaan he astuivat uuteen 
ja vieraaseen maailmaan. Suurin osa pohjoiseen muuttaneista 
suomalaisista jatkaa suomalaista elämäänsä, mutta dokumentin 
henkilöt ovat valinneet toisin. He ovat valinneet sopeutumisen 
Saamenmaahan ja saamelaiseen yhteisöön, mikä ei kuitenkaan 
ole ollut helppoa. Kielen opetteleminen on sopeutumisen avain, 
mutta se ei takaa hyväksymistä saamelaiseen yhteisöön. Aluksi 
uhkaavina koetut suomalaiset ovat lunastaneet toiminnallaan 
itselleen paikan saamelaisessa yhteisössä ja muuttuneet yhtei-
sölle tärkeäksi voimavaraksi.

Ulkopuolisten hyväksyminen yhteisöön on yksi kielellisen kulttuurin 
(ks. 2.1.2) osa-alue, jolla vallitsee eroja eri saamelaisryhmien välil-
lä. Subjektiivinen kokemukseni on, että inarinsaamen puhujayhteisö 
on hyväksynyt minut joukkoonsa kielenpuhujana ja revitalisaation 
edistäjänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki inarinsaamelaiset 
näkisivät ulkopuolisten osallisuuden kieliyhteisössä ongelmattomana. 
(Aiheesta lisää luvuissa 3.5.4, 7.5.1 ja 8.1.) 
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2.3 . 2  Tutk i jan  posit io  ja  tutk imuseti ikka

Tutkimuksen tekeminen yhteisöstä, johon tutkija kuuluu tai toimin-
nasta, johon tutkija itse osallistuu, asettaa hänet asemaan, jossa hä-
nen on kyettävä tarkastelemaan omia roolejaan kriittisesti. Toki sama 
vaatimus koskee jokaista tutkijaa ulko- tai sisäpuolisuudesta riippu-
matta. Aiheesta ovat kirjoittaneet myös monet saamen kielten ja saa-
melaiskulttuurin tutkijat, esimerkiksi Stordahl (1994: 13–27), Olthuis 
(2007a: 11), Lindgren (2000: 80–86), Porsanger (2007: 49 ja toim. 
2008), Länsman (2008: 87–98) sekä Seurujärvi-Kari (2012: 119–120 
ja 127–128). Tällaisessa tilanteessa on eittämättä sekä hyviä puolia 
että haasteita. Selkeää etua on siitä, että tutkija tuntee tutkimansa yh-
teisön omakohtaisesti ja läheisesti. Tällöin hän tuntee tutkimuskysy-
myksiinsä liittyvät ihmiset ja tietää, ketä kannattaa pyytää mukaan 
tutkimukseen. Hän on perillä siitä, mitä yhteisössä tapahtuu, millaisia 
sosiaalisia verkostoja siinä on, millaisia asenteita vallitsee ja millaisia 
tapoja ja käytäntöjä on otettava huomioon. Kun on kyse kieliyhteisön 
tutkimuksesta, näen erittäin tärkeäksi myös sen, että tutkija hallitsee 
yhteisön kieltä. Tämä mahdollistaa kirjallisten aineistojen käyttämi-
sen, ihmisten haastattelemisen heidän omalla kielellään ja havaintojen 
tekemisen tilanteissa, joissa ihmiset puhuvat omaa kieltään. 

On toivottavaa, että tutkimansa yhteisön jäsenyys saa tutkijan 
käsittelemään perusteellisesti tutkimuksen eettistä puolta. Saamelais-
ten, kuten ylipäänsä alkuperäiskansojen oikeudesta säädellä omaa 
yhteisöään koskevan tiedon jakamista ulkopuolisille on aiheellisesti 
keskusteltu viime aikoina yhä enemmän (esim. Mustonen 2012; Por-
sanger 2008 ja 2008 toim.; Valkonen 2009; Seurujärvi-Kari 2012). 
Eri puolilla maailmaa alkuperäiskansojen parissa on alettu kritisoi-
da tutkijoita, jotka tulevat, tutkivat ja vievät tiedot mukanaan ilman, 
että yhteisö hyötyy itse tutkimuksesta tai saa edes koskaan tietää, 
mitä sen jakamilla tiedoilla tehtiin. Alkuperäiskansatutkimuksen yh-
teydessä on nostettu yhä enemmän näkyville vaatimus tutkimuksen 
palauttamisesta yhteisölle. Merkittävä keskustelunavaus oli vuositu-
hannen vaihteessa Linda Tuhiwai Smithin teos (Smith 1999) alkupe-
räiskansatutkimuksen problematiikasta. Tutkimuksen palauttaminen 
voi tapahtua esim. raportoimalla tutkimuksen tuloksista yhteisölle, 
jakamalla tutkimuksen kautta saatua taloudellista hyötyä yhteisölle, 
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välittämällä yhteisölle sitä hyödyttävää uutta tietoa ja huomioimalla 
yhteisön tarpeet tutkimusagendan muotoilussa (Kuokkanen 2008: 49). 
Smith (1999: 16) korostaa tiedon jakamista – ja käyttää mieluummin 
ilmausta sharing knowledge kuin sharing information – jatkuvana si-
toutumisena yhteisöön, joka ei hoidu yhden raportin tai asiakirjan ja-
kamisella. Mustonen (2012: 262) puhuu yhteisöpohjaisesta tutkimus-
menetelmästä, jossa yhteisön jäseniä ei nähdä tutkimuksen kohteina 
vaan kanssatutkijoina, joiden oikeus yhteisöä koskevaan tietoon ote-
taan huomioon tutkimuksen joka vaiheessa. Tutkimuksen palauttami-
sen lisäksi tutkimus hyväksytetään yhteisöllä ennen julkaisemista ja 
tutkimuksessa mukana olleisiin ihmisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä 
kenttävaiheen jälkeen. 

Yksi tutkimuksen palauttamiseen liittyvä kysymys on julkai-
sukielen valinta. Suomessa yhä yleistyvä englannin kielellä julkai-
seminen voi olla meriitti tai jopa välttämättömyys kansainvälisessä 
tiedeyhteisössä, mutta myös seikka, jonka vuoksi tutkimukseen osal-
listuneet henkilöt eivät pääse lukemaan, mitä heistä on kirjoitettu. 
Tutkija voi paikata epäkohtaa julkaisemalla käännöksiä ja raportoi-
malla tutkimuksesta yhteisölle. Minulle tutkimukseni luettavuus ina-
rinsaamelaisten parissa on ollut yksi syy kirjoittaa tutkimus suomen 
kielellä. Inarinsaameksi olen julkaissut tutkimusaiheeseeni liittyviä 
yleistajuisia lehtijuttuja (Pasanen 2005b ja 2014a), ja tulevaisuudessa 
tavoitteeni on käyttää inarinsaamea myös tieteellisessä kirjoittamises-
sa. Inarinsaamen kielen valinta väitöstutkimuksen kieleksi olisi kui-
tenkin rajannut tutkimuksen lukijakuntaa inarinsaamelaisten parissa 
ja akateemisilla foorumeilla niin dramaattisesti, että en katsonut sitä 
tarkoituksenmukaiseksi.

Research at home -tilanteen suurin haaste liittyy tutkimuksen 
kriittisyyteen. Asioita voi olla vaikea nähdä ja käsitellä kyllin kriitti-
sesti, kun kyse on omista tuttavista ja ystävistä, monien muiden tutki-
joiden kohdalla myös sukulaisista. Tilanteessa piilee se riski, että tut-
kija pyrkii korostamaan positiivisia tutkimustuloksia ja jättää yhteisön 
kannalta ei-toivotut tulokset vähemmälle huomiolle. Gaup (2008) ko-
rostaa, että tutkijan positio voi vaikuttaa jo tutkimusaiheen valintaan: 
tutkija ei välttämättä halua nostaa esille omassa yhteisössään vaikeik-
si koettuja kysymyksiä. Suomen saamelaisyhteisössä tällaisiksi ovat 
viime aikoina nousseet Saamelaiskäräjien äänioikeuskelpoisuutta ja 
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ILO 169 -sopimuksen ratifi oimista koskevan keskustelun myötä eri-
laiset saamelaisuuden ja saamelaiskulttuurin määrittelyyn ja rajaami-
seen liittyvät kysymykset (ks. Yle Sápmi 14.4.2014). 

Myös kysymystä mahdollisesta osallisuudesta ja jääviydestä on 
mietittävä: Miten tutkija voi tarkastella kriittisesti toimintaa, johon 
itse osallistuu? Onko tutkijan mahdollista kääntää päälle vuoroin tut-
kijan ja vuoroin osallistujan rooli ja pitää nämä erillään toisistaan (ks. 
Stordahl 1994: 13–27)? Miten yhteisön jäsenet suhtautuvat tutkijaan 
tämän eri rooleissa ja miten suhtautuminen vaikuttaa tutkimukseen 
(ks. Smith 1999: 137–139)? Toimintatutkimuksessa tutkija voi tutkia 
hyvin konkreettisesti omia tekemisiään (esim. Arne Trankellin tutki-
mus Kvarteret Flisan 1973). Tässä tutkimuksessa etenkin kielimesta-
ri–oppilas-menetelmää kuvaava luku 7 lähentelee tällaista asetelmaa, 
koska kuvaan siinä toimintaa, jota olen itse ollut suunnittelemassa ja 
toteuttamassa. 

Tutkimassaan yhteisössä elävä tutkija joutuukin pohtimaan sy-
vällisesti sitä, miten hänen tutkimuksensa ja sen tulosten julkistami-
nen vaikuttaa yhteisöön ja hänen omaan asemaansa siinä. On olemas-
sa riski, että tutkimus loukkaa tai ärsyttää yhteisön jäseniä ja aiheuttaa 
tutkijalle hankaluuksia asuinympäristössä ja sosiaalisissa verkostois-
sa. Pahimmillaan yhteisön kannalta negatiiviset tutkimustulokset voi-
vat esimerkiksi heikentää kielen elvytysmahdollisuuksia. Kuitenkin 
tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohta on rehellisyys ja kriittisyys. 
Näen, että velvollisuuteni tutkijana on käsitellä omaa ulkopuolisuutta-
ni ja osallisuuttani, tiedostaa tilanteen edut ja riskit, kirjoittaa ne auki 
ja ottaa huomioon mahdollinen tutkijanpositiooni kohdistuva kritiikki. 
Smithiä (1999: 139) mukaillen tutkija ei saa turvaa tai vastuuvapautta 
sen paremmin ulkopuolisen asiantuntijan kuin ”virallisen insiderin” 
rooleihin vetoamalla vaan kaikki positiot edellyttävät itsekriittisyyttä. 
Se ajatus, että tutkijan pitäisi tutkia vain sellaisia yhteisöjä ja sellaista 
toimintaa, joissa on itse täysin ulkopuolinen, edustaa jälkikoloniaa-
lisessa alkuperäiskansatutkimuksessa kritisoitua positivistista tutki-
musotetta (ks. esim. Seurujärvi-Kari 2012: 106–117). Ongelmallinen 
on kuitenkin myös se ajatus, että yhteisöjä saisivat tutkia vain niiden 
täysivaltaiset jäsenet. 

Samaan aikaan kun on selvää, että vain yhteisö itse voi pelas-
taa oman kielensä, tutkijoiden rooli voi olla hyvinkin merkittävä 
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uhanalaisen kielen yhteisössä. Perinteisesti tutkimuksen kentällä ko-
rostetaan tutkijan roolia uhanalaisen kielen dokumentoinnissa (ks. 
esim. Sallabank 2013: 15–19). Tällöin tutkijan päätehtävänä suhtees-
sa yhteisöön nähdään vielä olemassaolevan tiedon tallentaminen sekä 
kielitieteellisen tutkimuksen tarpeisiin että kieliyhteisön saataville. 
David Crystal (2000: 104–111) näkee ulkopuolisen tutkijan merkityk-
sen siinä, että tämä pystyy hahmottamaan kielitilanteen kokonaisuu-
tena, kun taas ns. tavallinen kielenpuhuja voi muodostaa käsityksensä 
siitä oman kylänsä tai sosiaalisen verkostonsa perusteella tai kiel-
täytyä myöntämästä kielitilanteen katastrofaalisuutta (vrt. Aikio M. 
1988: 302–313; Dauenhauer & Dauenhauer 1998: 71). Kielentutkijan 
yksi tehtävä onkin Crystalin mukaan välittää tietoa. Kieliyhteisön kie-
livalintojen pitäisi perustua tietoon esim. kielen välittymisen mekanis-
meista ja kaksikielisyydestä. 

2.4   Metodologinen pohja

Luvussa 1.2 on esitelty aineisto, johon tämä tutkimus perustuu. Se 
koostuu mm. Anarâš-lehden pääkirjoituksista (luku 3.5.4), inarinsaa-
mea aikuisena oppineiden kielellisistä elämäkerroista (luku 5), kieli-
pesälasten vanhempien narratiiveista (luku 6) ja kielimestariharjoit-
teluun osallistuneiden opiskelijoiden raporteista ja kielimestareiden 
haastatteluista (luku 7). Haastattelu- ja havainnointiaineistoni toimii 
koko tutkimuksen runkona ja ilmenee kaikissa luvuissa. Kyse on he-
terogeenisesta ja luonteeltaan kvalitatiivisesta aineistosta, jota käsitel-
lään monin erilaisin metodein.

Tutkimusta voi luonnehtia etnografi seksi, aineistolähtöiseksi 
toimintatutkimukseksi. Etnografi a tarkoittaa tutkimusmenetelmänä 
asetelmaa, jossa tutkimuskohdetta tutkitaan sen luontaisessa ympäris-
tössä – tässä tapauksessa inarinsaamen kieliyhteisöä lähinnä Inarissa. 
Etnografi seen tutkimusotteeseen kuuluu yleensä pitkäaikainen oleske-
lu kentällä, havainnointi ja osallistuva havainnointi tutkittavassa yh-
teisössä, osallistumisen ja analyyttisen etäännyttämisen vuorottelu ja 
aineistojen ja menetelmien monipuolisuus. Etnografi sessa tutkimuk-
sessa tutkija joutuu jatkuvasti käsittelemään omaa rooliaan, tutkimuk-
sen valtakysymyksiä, tutkimusetiikkaa ja tutkijan vastuuta. Fyysisen 
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läsnäolon lisäksi tutkimusta luonnehtii myös emotionaalinen läsnäolo. 
(Lappalainen 2007 ja siinä mainittu kirjallisuus.)

Työn analyysiosuus mukailee aineistopohjaisen tai ns. ankkuroi-
dun teorian (engl. grounded theory) periaatteita. Grounded theory on 
erityisesti sosiologiassa käytetty aineiston analyysimalli, joka tarkoit-
taa, että menetelmäpainotteisuuden sijaan lähtökohtana on aineisto-
lähtöisyys ja mahdollisesti aineiston analyysin myötä uuden mallin tai 
menetelmän kehittäminen. Tarkoitukseni ei siis ole hyödyntää tiettyä 
teoreettista lähestymistapaa tai käsiteapparaattia läpi koko tutkimuk-
sen vaan kuvata inarinsaamen kieliyhteisön revitalisaatioprosessia eri 
näkökulmista empiiriseen aineistoon pohjautuen, aineistolähtöisiä tul-
kintamalleja hyödyntäen. 

Tutkimusta voi pitää yhteisölähtöisen (community based) revi-
talisaatioprosessin toimintatutkimuksena (action research). Tällä tar-
koitetaan sitä, että kuvauksen kohteena ovat prosessit, joista moniin 
kirjoittaja itse on osallistunut (ks. tarkemmin 2.3 ja lukujen 6 ja 7 
johdannot). Tutkimukseni edustaa kielisosiologista vähemmistökie-
litutkimusta, jonka lähtökohta on emansipatorinen asenne suhteessa 
tutkittavaan kieliyhteisöön ja pyrkimys tutkittavan vähemmistökielen 
aseman parantamiseen samalla kun objektiivisesti kuvataan revitali-
saatioon liittyviä prosesseja. Näkökulmani yhtäältä tutkittavan yhtei-
sön ja prosessin osallistujana ja toisaalta sitä tarkkailevana tutkijana 
mahdollistaa intensiivisen ja omakohtaisen suhteen tutkimusaineis-
toon ja -kysymyksiin. Toisaalta asetelmaan sisältyy myös riskejä, jot-
ka liittyvät tiettyjen kysymysten ja näkökulmien sivuuttamiseen, puo-
lueellisuuteen ja epäkriittisyyteen. (Tutkijan positiosta ks. 2.3.)

Tutkimuksen metodologiassa myös narratologia on keskeisel-
lä sijalla. Esittelen haastatteluaineistoja (sekä oma että ulkopuolinen 
haastatteluaineisto, ks. 1.2.1), opiskelijoiden raportteja (ks. luku 7) ja 
Anarâš-lehden pääkirjoituksia narratiiveina, joita peilaan tutkimusky-
symyksiini. Analyysimetodina on ollut ideologiakriittinen lähiluku, 
jonka tavoitteena on narratiiveissa toistuvien teemojen etsiminen ja 
niiden paljastamien kieli-ideologioiden kuvaaminen. Aineiston käsit-
telyä jäsentävinä avaimina ovat kielellisen kulttuurin, kieli-ideologian 
ja ideologian selkiyttämisen käsitteet, joiden määrittämissä puitteissa 
tulkitsen aineistosta esille nousevia kysymyksenasetteluja ja teemo-
ja. Luvussa 3.5.4 analysoin Anarâš-lehtien pääkirjoitusten ilmentämiä 

UH9_VALMIS.indd   57UH9_VALMIS.indd   57 17.5.2015   21:44:3617.5.2015   21:44:36



A N N I K A  P A S A N E N

5 8

asenteita ja periaatteita eli kieli-ideologioita, joiden pohjalta inarinsaa-
men revitalisaatio on pitkälti toteutunut. Vastaavaa ideologiakriittistä 
lähilukua hyödynnän luvun 5 kielellisten elämäkertojen analyysissa 
kuvatakseni käänteisen kielenvaihdon prosessia inarinsaamea aikui-
sena oppineiden henkilöiden elämässä. Kielellinen elämäkerta (engl. 
linguistic biography) tarkoittaa haastattelun muodossa tai muilla kei-
noin koostettua henkilökohtaista elämänhistoriaa, jonka pääosassa on 
suhde kieleen ja kieliin. Kielellinen elämäkerta kuvaa ihmisen kie-
lenkäyttöä ja kieliasenteita eri elämänvaiheissa ja pyrkii valaisemaan 
sitä, millainen rooli kielellä tai kielillä hänen elämässään on ollut ja 
on. Keskeisiä ovat tällöin mm. kielen menettämiseen tai hylkäämiseen 
ja omaksumiseen liittyvät kysymykset. (Ks. Pavlenko 2007: 165.) 

Yksi tutkimuksen metodologinen osa-alue on vähemmistökie-
len uhanalaisuuden ja elinvoimaisuuden arvioiminen, jota käsittelen 
sekä teoreettisella tasolla (luku 2.5) että aineistoni valossa (luku 9.1). 
Esittelen erilaisia kielitilaa kuvaamaan kehitettyjä työkaluja ja ana-
lysoin niiden käyttökelpoisuutta revitalisoitavan kielen kuvaamises-
sa. Arvioin inarinsaamen kielen tilaa aineistoni valossa käyttäen yhtä 
tavallisimmista elinvoimaisuuden arvioinnin työkaluista, UNESCO:n 
yhdeksään kielen uhanalaisuuden ja elinvoimaisuuden kriteeriin pe-
rustuvaa arviointimallia (UNESCO 2003, painamaton). 

2.5   K ielen uhanalaisuuden ja  el invoimaisuuden 
ar v ioiminen

Uhanalaisten kielten tutkimuksen piirissä on jo vuosikymmenten 
ajan kehitetty arviointimalleja, joiden avulla voidaan määritellä ja 
vertailla kielen uhanalaisuuden ja elinvoimaisuuden tasoa. Työkalu-
jen perusdilemma on se, että ne edellyttävät yleistämistä ja yksinker-
taistamista, mutta kielen todellinen tila on harvoin selkeä ja musta-
valkoinen (ks. Laakso & al. 2013: 34 ja siinä mainittu kirjallisuus). 
Yhteismitallisuuden tavoittelu johtaa siis helposti diversiteetin häi-
vyttämiseen ja todellisuuden vääristymiseen. Kielitilanteen arvioin-
tiin liittyy myös runsaasti tutkimuseettisiä haasteita, joita käsittelen 
alaluvussa 2.5.3. Tavallisimmin käytettyjä arviointimalleja uhan-
alaisten kielten tilanteessa ovat mm. UNESCO:n uhanalaisten kielten 
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asiantuntijatyöryhmän malli (UNESCO 2003, painamaton), Michael 
Kraussin asteikko (Krauss 1997) ja Joshua Fishmanin kahdeksan-
portainen GIDS (Fishman 1991). Muista malleista otan tässä esille 
ELDIA-projektissa kehitellyn EuLaViBar -työkalun (ks. Laakso & al. 
2013), Lewisin & Simonsin (2010) Fishmanin asteikkoon pohjautu-
van EGIDS-skaalan sekä Martin Ehalan kehittelemän etnolingvistisen 
elinvoimaisuuden matriisin (Ehala 2009; Ehala & Niglas 2007). 

2.5.1   K ielen uhanalaisuuden ja  el invoimaisuuden tek i jät 
UNESCO:n asiantunti jar yhmän mukaan

UNESCO:n uhanalaisten kielten asiantuntijaryhmä on raportissaan 
Language Vitality and Endangerment (UNESCO 2003, painamaton) 
esitellyt yhdeksän tekijää, joiden perusteella se suosittelee arvioimaan 
kielen sosiolingvististä tilannetta. Samoja kriteereitä käytetään myös 
UNESCO:n uhanalaisten kielten Atlaksessa, jonka online-versiota 
päivitetään jatkuvasti (Moseley 2010 / UNESCO). Nämä uhanalaisuu-
den ja elinvoimaisuuden kriteerit arviointiasteikoineen ovat englan-
ninkielisinä tutkimuksen liitteenä (liite 3). Vakiintuneita suomennok-
sia niistä ei tiettävästi ole saatavissa, joten tässä tutkimuksessa (tämä 
alaluku sekä luku 9.1) käytän omia suomennoksiani. UNESCO:n asi-
antuntijaryhmän nimeämät tekijät ovat:

(1) Kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle

UNESCO:n asiantuntijaryhmä, kuten uhanalaisten kielten asiantunti-
jat yleensäkin, pitää kielen siirtymistä lapsille kielen elinvoimaisuu-
den merkittävimpänä kriteerinä. Se viittaa kielen siirtymisen kohdalla 
Fishmaniin (1991). Fishman (esim. 1991: 92–95) korostaa perheessä 
tapahtuvaa kielen siirtymistä ensiarvoisen tärkeänä kielen elinvoi-
maisuuden tekijänä, jonka puuttumista on mahdotonta korvata mil-
lään kielenelvytystoimilla. Kyse on yleensä kielen siirtymisestä van-
hemmilta lapsille, mutta Fishman käyttää yleensä laajempaa käsitettä 
home–family–neighborhood–community complex, joka kattaa suvun, 
naapuruston ja muut sosiaaliset verkostot. UNESCO:n asteikolla suu-
rinta elinvoimaisuutta ilmentää tilanne, jossa kaikki potentiaaliset 
puhujat kaikissa ikäluokissa puhuvat kieltä. Mitä vähemmän lapset 
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osaavat kieltä ja mitä vanhempaa puhujakunta on, sen uhanalaisempi 
kieli tältä osin on.

(2) Absoluuttinen puhujamäärä

Asiantuntijaryhmä ei näe mahdolliseksi määritellä, kuinka suuri kie-
lenpuhujajoukon tulisi olla, jotta kieli olisi turvassa. Tämän vuoksi 
kyseistä tekijää ei arvioida erityisellä asteikolla, kuten muita elinvoi-
maisuuden tekijöitä (ks. liite 3). Pieni puhujamäärä tarkoittaa kuiten-
kin kiistämättä suurempaa riskiä ja lisähaastetta kielen selviämiselle. 
Pieni ryhmä on esimerkiksi helpompi sulauttaa naapuriryhmään ja se 
on alttiimpi luonnonmullistusta johtuvalle väestökadolle. 

(3) Suhteellinen puhujamäärä

Tällä tarkoitetaan kielenpuhujien osuutta siitä etnisestä, uskonnolli-
sesta, kansallisesta tai alueellisesta ryhmästä, jonka osa kieliyhteisö 
on. Mitä suurempi osuus kyseisestä ryhmästä puhuu kieltä, sitä posi-
tiivisempi kielen elinvoimaisuuden kannalta ja päinvastoin.

(4) Nykyiset kielenkäyttödomeenit

Kielen elinvoimaisuudesta kertoo paljon se, millä domeeneilla ja mis-
sä määrin sitä käytetään. UNESCO:n asiantuntijaryhmä korostaa, että 
monikielisyys ja diglossia eli useamman kielen eriytynyt käyttö yhtei-
sössä ei välttämättä tarkoita kielen uhanalaisuutta. Mitä kapeammat 
käyttömahdollisuudet kielellä on, sitä suuremmassa vaarassa se kui-
tenkin on sulautua. Asteikolla suurinta elinvoimaisuutta ilmentää taso 
universal use, jolloin kieltä käytetään laajalti kaikilla aloilla. Pienintä 
elinvoimaisuutta – paitsi tietenkin taso extinct, jolloin kieltä ei käytetä 
lainkaan – edustaa highly limited domains, jolloin kielen käyttö on 
rajoittunut hyvin kapealle elämänalalle, esimerkiksi uskonnolliseksi 
rituaalikieleksi.
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(5) Uusien domeenien ja median kehittyminen

Uusilla domeeneilla tarkoitetaan sellaisia institutionaalisen tason ja 
kirjallisen käytön domeeneja kuin koulu, modernit työympäristöt ja 
uusmedia. Asiantuntijaryhmä toteaa, että vain harvat vähemmistökie-
let onnistuvat modernisaation prosesseissa laajenemaan näille aloille. 
Symbolinen asema ei riitä – olennaista on tarkastella sitä, kuinka laa-
jassa määrin kieltä todellisuudessa käytetään. Pelkästään se, että kieltä 
opetetaan koulussa oppiaineena, ei vielä nosta elinvoimaisuutta mer-
kittävästi, kun taas oma kieli opetuskielenä nostaa sitä korkeammalle. 

(6) Kielenopetusmateriaalin ja kirjallisuuden tilanne

Kuudes tekijä linkittyy viidenteen: siinä on kyse kielen kirjallisesta 
käytöstä ja kielen asemasta opetuksessa. Vaikka maailmassa on kieliä, 
jotka pysyvät elinvoimaisina siirtymällä sukupolvelta toiselle pelkäs-
tään suullisessa muodossa, useimmilla alueilla kielten elinvoimaisuus 
riippuu suuresti niiden kirjallistumisesta. Paras tilanne UNESCO:n 
asiantuntijaryhmän mukaan on kielillä, joilla on vakiintunut ortogra-
fi a, kirjallinen perinne, kielioppeja, sanakirjoja, kirjallisuutta ja päivit-
täistä mediatarjontaa sekä vakiintunut asema hallinnon ja koulutuksen 
domeeneilla. Vastaavasti uhanalaisuutta indikoi tilanne, jossa kirjallis-
ta käyttöä ei ole lainkaan.

(7) Virallisen tason asenteet, tuki ja käyttö; kielipolitiikka

Tämä tekijä viittaa sekä valtion viralliseen kieli- ja vähemmistöpo-
litiikkaan että muuhun institutionaaliseen tasoon. Valtion politiikka 
vähemmistökieliä kohtaan voi UNESCO:n mukaan ilmetä 1) valtiossa 
puhuttavien kielten tasa-arvoisena tukemisena, jolloin kaikille kielille 
luodaan yhdenvertaiset elinvoimaisuuden edellytykset; 2) eriytettynä 
tukemisena, jolloin virallinen tavoite on kaikkien kielten tasa-arvoi-
nen tuki, mutta todellisuudessa joku tai jotkut kielistä saavat enemmän 
tukea kuin muut; 3) passiivisena assimilaatiopolitiikkana, jolloin vä-
hemmistökieliä ei pyritä sulauttamaan, mutta niille ei myöskään luoda 
riittäviä edellytyksiä säilyä ja kehittyä; 4) aktiivisena assimilaatiopo-
litiikkana, jolloin valtio rohkaisee vähemmistöjä vaihtamaan oman 

UH9_VALMIS.indd   61UH9_VALMIS.indd   61 17.5.2015   21:44:3617.5.2015   21:44:36



A N N I K A  P A S A N E N

6 2

kielensä valtion pääkieleen tarjoamalla koulutusta vain enemmistö-
kielellä; 5) pakkoassimilaationa, jolloin edellisen lisäksi valtion tahol-
ta suoraan ilmaistaan pyrkimys yksikielisyyteen ja vähemmistökieliä 
ei tunnusteta tai tueta tai 6) vähemmistökiel(t)en kieltämisenä, jolloin 
vähemmistökielten käyttö on valtiossa kielletty ja niiden olemassaolo 
kiistetään.

(8) Yhteisön jäsenten asenne omaa kieltään kohtaan

Kieliyhteisön sisällä voi olla hyvinkin erilaisia asenteita kieltä ja sen 
merkitystä kohtaan. Siinä missä toisille kieli muodostaa koko kulttuu-
rin ydinarvon, toisille se on yksi kulttuuripiirre muiden joukossa tai 
sillä on vain välineellinen arvo (ks. myös 8.1.1). Tällaiset erot voivat 
kuvastaa niin yhteisöjen erilaisia kielellisiä kulttuureja kuin yhteisön 
jäsenten erilaisia kieli-ideologioita. UNESCO:n asteikolla vähem-
mistökielen elinvoimaisuus kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suurempi 
osa yhteisöstä arvostaa sitä ja tukee sen säilymistä. Huonoimmassa 
mahdollisessa tilanteessa kukaan ei näe kielellä arvoa ja kaikki pitävät 
enemmistökielen käyttöä ensisijaisena. 

(9) Kielen dokumentoinnin määrä ja laatu

Se, missä määrin kieltä on dokumentoitu, vaikuttaa suuresti kielen 
käyttömahdollisuuksiin. Paras tilanne on kielillä, joilla on olemassa 
laadukkaita sanakirjoja, kielioppeja, tekstikokoelmia ja audio- ja vi-
deomateriaaleja, ja joilla näitä materiaaleja tuotetaan jatkuvasti lisää. 
Huonoin tilanne on vastaavasti se, että kieltä ei ole dokumentoitu lain-
kaan, tai että vähäinen dokumentaatio koostuu fragmentaarisista ai-
neksista ja tallenteita on vain vanhentuneessa ja käyttökelvottomassa 
muodossa. 

UNESCO:n asiantuntijaryhmä arvioi kutakin elinvoimaisuuden teki-
jää kuusiportaisella asteikolla, jossa 5. eli korkein aste kuvaa positiivi-
sinta mahdollista tilannetta ja taso 0 huonointa mahdollista tilannetta. 
Nämä asteikot ovat tutkimuksen liitteenä (liite 3). 

Kaikkien edellä esille tulleiden yhdeksän tekijän tarkaste-
lun tuloksena tulisi olla kokonaiskuva kielen uhanalaisuuden ja 
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elinvoimaisuuden tasosta. Tällainen arviointi vaatii yleistämistä, yk-
sittäistapauksien huomioimatta jättämistä ja suurien linjojen tarkas-
telua. Kuinka arviointi toimii inarinsaamen kaltaisen erittäin pienen, 
vakavasti uhanalaistuneen ja sitten voimakkaasti elpyneen kielen ta-
pauksessa? Hypoteesini on, että arviointimallin soveltaminen tällaisen 
kieliyhteisön todellisuuteen aiheuttaa runsaasti ongelmia. Näin siksi, 
että käänteisen kielenvaihdon aspekti näyttää kokonaan puuttuvan 
UNESCO:n arviointimallista. Palaan kysymykseen luvussa 9.1. 

2.5. 2   Muita  k ie len uhanalaisuuden ar v ioint imalleja

UNESCO:n arviointimallin ohella on kielisosiologisessa tutkimukses-
sa ehdotettu useita muita erilaisia kielen uhanalaisuuden arvioinnin 
mittareita. Näistä tunnetuimpiin kuuluu Joshua Fishmanin (1991: 87–
111) Graded Intergenerational Disruption Scale for Threatened Lan-
guages, josta käytetään lyhennettä GIDS (Laakso & al. 2013 käyttävät 
suomenkielistä käännöstä ’sukupolvienvälisen kielensiirtymisen häi-
riintymisen asteikko’). Mallissa on kahdeksan tasoa. Ylin, kahdeksas 
taso tarkoittaa tilannetta, jossa kieltä puhuu pieni joukko ikääntyneitä, 
sosiaalisesti eristäytyneitä yhteisön jäseniä, eikä mitään järjestäyty-
nyttä kielenopetusta eikä elvytystä ole. Alemmat tasot kuvaavat asteit-
tain paranevaa tilannetta, kunnes tasolla yksi kieltä käytetään ainakin 
jonkin verran korkeakoulutuksessa, työelämässä, mediassa ja valtion 
tasolla. (Ks. taulukko 1.)

Taulukko 1: GIDS Fishmanin mukaan

Fishmanin sukupolvien välisen kielensiirtymisen häiriintymisen asteikko

Aste 8 suurin osa jäljelle jääneistä kielen X käyttäjistä on yksittäisiä 
iäkkäitä henkilöitä, ja kieli X täytyy koota uudelleen heidän 
puheestaan ja muistoistaan ja opettaa väestörakenteeltaan 
monipuoliselle aikuisryhmälle

Aste 7 suurin osa kielen X käyttäjistä on sosiaalisesti integroitunutta 
ja etnolingvistisesti aktiivista väestöä, mutta ei ole enää 
lastensaanti-iässä

Aste 6 sukupolvien välisen epämuodollisen suullisen taidon 
saavuttaminen sekä sen väestörakenteellinen keskittäminen ja 
institutionaalinen vahvistaminen
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Aste 5 kielen X kirjallinen taito kotona, koulussa ja yhteisössä, mutta
ei tukea sille yhteisön ulkopuolelta

Aste 4 kieli X alemman asteen koulutuksessa (tyypit a ja b), joka 
täyttää oppivelvollisuuslain vaatimuksia

Aste 3 kielen X käyttö työyhteisöissä (kielen X käyttöalueiden/-
yhteisöjen ulkopuolella), mukaan lukien vuorovaikutus kielten 
X ja Y puhujien välillä

Aste 2 kieli X kunnallisissa hallinnon palveluissa sekä 
massamediassa, mutta ei kummankaan korkeimmilla tasoilla

Aste 1 osittainen kielen X käyttö ylemmällä koulutusasteella, 
ammatillisessa ja hallinnollisessa sekä mediatuotannossa 
(mutta ilman poliittisen itsenäisyyden tarjoamaa turvaa)

GIDS-asteikko kiinnittää huomiota moniin oleellisiin sukupolvien vä-
lisen kielensiirtymisen kysymyksiin. Se nostaa esille kielenpuhujien 
iän, aseman ja aktiivisuuden yhteisössä, ulkopuolisen tuen vähem-
mistökielelle jne. Ongelmallista asteikon soveltamisessa käytäntöön 
on se, että kieliyhteisöissä on usein piirteitä yhtä aikaa skaalan mo-
lemmista päistä. Vähemmistökielen tilanne voi hyvin olla esimerkiksi 
sellainen, että sen siirtyminen sukupolvelta toiselle on katkennut (taso 
7) ja sitä käytetään tiedotusvälineissä (taso 2). Minkä tekijän mukaan 
sopivin taso valitaan, jos kielitilanne täyttää usean eri tason kritee-
rit? Ennen revitalisaation alkua ja vielä tutkimukseni tarkastelujakson 
alussa vuonna 1997 inarinsaame on sopinut tasolle 7, mutta tällä het-
kellä kielitilanteessa on piirteitä tasoilta 6–1. 

Lewis ja Simons ovat kehittäneet (2010) Fishmanin asteikon 
pohjalta oman parannellun versionsa, jossa tasoja on lisätty ja asteik-
ko käännetty ympäri, jolloin taso 1 kuvaa parasta ja taso 10 huonointa 
mahdollista tilannetta. Joillekin tasoille on määritelty erikseen a- ja 
b-tasot, jolloin tasoja on yhteensä 13. (Ks. taulukko 2.)
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Taulukko 2: EGIDS Lewisin ja Simonsin mukaan 

Sukupolvien välisen kielensiirtymisen häiriintymisen laajennettu asteikko

Taso Nimitys Kuvaus

0 Kansainvälinen Kieltä käytetään laajalti kansainvälisessä 
kaupassa, tiedonvaihdossa ja kansainvälisessä 
politiikassa.

1 Kansallinen Kieltä käytetään koulutuksessa, työssä, 
massamediassa sekä hallinnossa kansallisella 
tasolla.

2 Maakunnallinen Kieltä käytetään koulutuksessa, työssä, 
massamediassa sekä hallinnossa valtioiden 
sisäisten suurimpien hallinnollisten yksikköjen 
alueella.

3 Laajempi
viestintä

Kieltä käytetään työssä ja massamediassa 
ilman virallista statusta, joka ylittäisi kielellisiä 
eroja alueen halki.

4 Koulutuksen
kieli

Kieli on elinvoimaisessa käytössä ja sen 
standardisointia ja kirjallista käyttöä 
tukee laajalle levinnyt institutionaalinen 
opetusjärjestelmä.

5 Kehittyvä Kieli on elinvoimaisessa käytössä ja sen 
kirjallista käyttöä harjoitetaan, vaikka tämä ei 
ole vielä laajalle levinnyttä ja vakaata.

6a Voimakas Kaikki sukupolvet käyttävät kieltä 
päivittäisessä kommunikaatiossaan ja tilanne 
on vakaa.

6b Uhattu Kaikki sukupolvet käyttävät kieltä 
päivittäisessä kommunikaatiossaan, mutta 
puhujien määrä vähenee.

7 Vaihtuva Lapsia saava ikäluokka käyttää kieltä 
keskenään, mutta ei puhu sitä lapsilleen.

8a Kuoleva Ainoat kielen aktiiviset käyttäjät ovat 
isovanhempien ikäluokkaa tai sitä vanhempia.

8b Lähes kuollut Ainoat jäljelle jääneet kielen käyttäjät ovat 
isovanhempien ikäluokkaa ja sitä vanhempia, ja 
heillä on vain vähän tilaisuuksia käyttää kieltä.
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9 Nukkuva Kieli kuuluu etnisen ryhmän identiteettiin, 
mutta kenenkään kielitaito ei ole symbolista 
kielitaitoa korkeampi.

10 Kuollut Kieltä ei enää käytetä eikä kukaan yhdistä 
etnistä identifi kaatiotaan tähän kieleen.

Lewisin ja Simonsin malliin sisältyy erityinen elpyvien kielten ti-
lannetta kuvaava lisäasteikko (taulukko 3). Siinä otetaan huomioon 
käänteinen kielenvaihto eli tilanne, jossa aiemmin enemmistökieli-
set domeenit muuttuvat revitalisaation kautta vähemmistökielisiksi 
ja aiemmin vain enemmistökieltä puhuneet ryhmät omaksuvat myös 
vähemmistökieltä.

Taulukko 3: EGIDS:n lisäasteikko Lewisin ja Simonsin mukaan

Vaihtoehtoiset nimitykset kasvavalle elinvoimaisuudelle

Taso Nimitys Kuvaus

6b Uudelleen vahvistettu Jotkut kolmatta sukupolvea edustavat lapset 
oppivat kieltä kotona, minkä johdosta kielen 
siirtymisen katkeamaton ketju sukupolvien 
välillä on saatu palautettua.

7 Elvytetty Toinen sukupolvi lapsia oppii kieltä 
vanhemmiltaan, jotka myös oppivat kielen 
kotonaan. Kielen oppimista tapahtuu kotona ja 
yhteisössä.

8a Herätetty Lapset oppivat kieltä yhteisössä ja kotona 
ja käyttävät kieltä kasvavassa määrin  
päivittäisessä kanssakäymisessä.

8b Uudelleen tuotu Vanhempien ikäluokan aikuiset ovat 
palauttamassa kieltään päivittäisen 
kanssakäymisen kieleksi.

9 Uudelleen löydetty Aikuiset ovat löytämässä kielen symboli- ja 
identifi kaatiomerkityksen uudelleen

Lisäasteikko kuvaa tilannetta, jossa inarinsaamen kielikin elää: kielen 
elinvoimaisuus on kasvusuunnassa. Taso 8a sopii inarinsaameen mel-
ko hyvin. Kun näitä tasoja tarkastellaan osana EGIDS-kokonaisuutta, 
on kuitenkin ilmeistä, että myös tasot 3,4 ja 5 kuvaavat inarinsaamen 
kielen tilannetta. Kaiken kaikkiaan voi epäillä, onko niin tyypillistä 
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kielitilannetta olemassakaan, joka sopisi selkeästi sen paremmin 
Fishmanin GIDS:in kuin Lewisin ja Simonsin EGIDS:inkään tietylle 
tasolle. 

Michael Krauss (1997) on muotoillut kielen uhanalaisuuden ja 
elinvoimaisuuden tasoa kuvaavan asteikon, joka perustuu kielenpuhu-
jien ikäjakaumaan (taulukko 4). 

Taulukko 4: Kielitilanteen arvioiminen Kraussin mukaan 

A Kaikki sukupolvet puhuvat kieltä, mukaan lukien kaikki tai 
lähes kaikki lapset

A- Kaikki tai lähes kaikki lapset oppivat kieltä
B Vanhempien ikäluokka ja tätä vanhemmat aikuiset puhuvat 

kieltä, mutta vain harva, jos yksikään, lapsi oppii sitä
B- 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuiset puhuvat kieltä, mutta 

nuorimmat vanhemmat eivät
C Vain keski-ikäiset ja tätä vanhemmat (eli 40-vuotiaat ja tätä 

vanhemmat) aikuiset puhuvat kieltä
C- Kaikki puhujat ovat 50-vuotiaita tai vanhempia
-D Kaikki puhujat ovat 60-vuotiaita tai vanhempia
D Kaikki puhujat ovat 70-vuotiaita tai vanhempia
D- Kaikki puhujat ovat 70-vuotiaita tai vanhempia, ja heitä on 

vähemmän kuin 10
E Sammunut, ei puhujia

Kraussin asteikko vaikuttaa käyttökelpoiselta, jos kielenvaihto enem-
mistökieleen on tapahtunut samanaikaisesti koko ikäryhmässä. Esi-
merkiksi Venäjällä puhuttu karjalan kieli sopii melko hyvin asteikon 
tasolle C tai C-, vaikka alueellista vaihtelua ja poikkeuksia toki on. 
Usein kielenvaihto kuitenkin etenee hyvin eri tahtiin eri paikallisyh-
teisöissä, kuten maaseutu vs. kaupunki ja ydinalue vs. reuna-alueet 
ja diasporat. Siksi saman kieliyhteisön eri alueet saattavat erota toi-
sistaan merkittävästi kielenpuhujien ikäjakauman suhteen. Kieliyh-
teisöissä myös syntyy mm. muuttoliikkeiden ja uhanalaistumisen 
myötä usein hyvin monenlaisia ja vaihtelevia kielenkäytön muotoja, 
eikä yhteisön jäseniä voi aina yksinkertaisesti luokitella puhujiksi tai 
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ei-puhujiksi (ks. esim. Sarhimaa 1999; Blommaert & Rampton 2011; 
Lehtonen 2013). 

Inarinsaamen tilanteeseen Kraussin asteikko sopii varsin heikos-
ti. Mikään tasoista ei kuvaa tilannetta, jossa kielenpuhujia on kaikissa 
ikäluokissa, mutta läheskään kaikki potentiaaliset kielenpuhujat eivät 
puhu kieltä. Pelkästään ikärakennetta kuvaava asteikko ei ota huomi-
oon käänteisen kielenvaihdon prosessia, kielen siirtymistä kodin ul-
kopuolella ja kieltä vaille jääneitä sukupolvia, joten revitalisoitavan 
kielen kuvaukseen se ei käy. 

Monitieteisen, kansainvälisen tutkimusprojektin ELDIA:n ta-
voitteena oli kehittää työkalu, jolla eri kielten tilannetta voidaan kuva-
ta sekä monipuolisesti että yhteismitallisesti. Työkalua kutsutaan Eu-
roopan kielten elinvoimaisuusbarometriksi (EuLaViBar = European 
Language Vitality Barometer). Tarkastelun keskiössä on neljä kielen 
elinvoimaisuuden kannalta olennaista päätekijää:

(1) kieliyhteisön jäsenten kielitaito (capacity) 
(2) mahdollisuudet kielenkäyttöön (opportunity)
(3) halu käyttää kieltä (desire) 
(4) konkreettiset ”kielituotteet” (language products)

Näistä kolme ensimmäistä mukailevat Francois Grinin & al.:in (ks. 
Laakso & al. 2013: 14–15 ja siinä mainittu kirjallisuus) näkemystä 
kielen säilymisen kannalta välttämättömistä elinehdoista, jotka tun-
netaan myös lyhenteellä COD. Näiden neljän tekijän toteutumista tar-
kastellaan seuraavilla domeeneilla: 

(1) kielenkäyttö ja kielellinen vuorovaikutus 
(2) lainsäädäntö 
(3) koulutus 
(4) media

ELDIA-projektissa tutkittiin 12 eurooppalaista vähemmistökieliyhtei-
söä: Slovenian ja Itävallan unkarilaisia, Saksan ja Suomen virolaisia, 
Venäjän ja Suomen karjalaisia, võron ja seton puhujia, pohjoissaa-
melaisia Norjassa, vepsäläisiä, meänkielisiä ja kveenejä. Hankkees-
sa kerättiin suuri määrä vertailukelpoista aineistoa, jonka perusteella 
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muodostettiin kokonaiskuva kielivähemmistöjen nykytilasta ja eri-
tyispiirteistä. ELDIA-projektissa kehitetyn metodologian keinoin voi-
daan kuvata esimerkiksi Ruotsin meänkielisillä ilmenevää halua käyt-
tää omaa kieltään koulutuksen alalla. Vastaavasti se osoittaa, millaisia 
kielituotteita Itävallan unkarinkielisellä vähemmistöllä on olemassa 
median domeenilla. Analyysit on kiteytetty graafi sesti ja kunkin kie-
len tapauskohtaista tilaa kuvaa ympyrädiagrammi, josta ilmenee kie-
len elinvoimaisuus kaikkien neljän päätekijän ja päädomeenin valos-
sa. Lisäksi vaakadiagrammin avulla kuvataan yhteenvedonomaisesti 
kaikkien ELDIA-projektin käsittelemien kielten elinvoimaisuutta. 
Vertailevasta vaakadiagrammista ilmenee, että käytettyjen parametri-
en valossa elinvoimaisimpia tutkituista vähemmistökielistä ovat slo-
venianunkari ja Saksan virolaissiirtolaisten kieli, kun taas heikoin ti-
lanne on kveenin kielellä ja Suomessa puhuttavalla karjalalla. (Laakso 
& al. 2013.) 

EuLaViBar on muita edellä esiteltyjä arviointityökaluja huomat-
tavasti monipuolisempi ja monimutkaisempi. Siinä missä monet muut 
mallit ovat yksiulotteisia ja perustuvat kielen sijoittamiseen tietylle as-
teikon tasolle, EuLaViBar tarkastelee useita eri tasoja ja ulottuvuuksia 
samanaikaisesti. Esille tulevat sekä objektiivinen että subjektiivinen 
taso: sekä kielitilanteeseen liittyvät todennettavat faktat että kielenpu-
hujien kyky ja halu käyttää kieltä. Toisaalta EulaViBar edellyttää niin 
laajaa tutkimusaineistoa, ettei se sovellu helposti laadittavaksi yleisar-
vioksi kielen tilasta. EuLaViBar-barometri voi perustua nimenomaan 
ja vain projektissa kehitettyihin aineistonkeruumenetelmiin, joihin 
kuuluu kyselylomake riittävän laajalle kohderyhmälle ja verrokki-
ryhmälle sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Tästä huolimatta eräitä 
mallin piirteitä kannattaisi soveltaa myös pienempien ja luonteeltaan 
kvalitatiivisempien aineistojen analyysiin. Uhanalaisen kielen tilan-
teessa erityisen tarkoituksenmukaisena näyttäytyy monissa arviointi-
malleissa monoliittina käsitellyn kielitaidon jakaminen kielen puhu-
misen kykyyn, haluun ja mahdollisuuksiin. 

Torkel Rasmussen käsittelee tutkimuksessaan (2013: 48–51) 
Martin Ehalan (2009) kehittämää mallia etnolingvistisen elinvoi-
maisuuden kuvaamiseen. Martin Ehala ja Katrin Niglas ovat käyt-
täneet mallia Etelä-Virossa puhuttavan võrun kielitilannetta koske-
vassa julkaisussaan (2007). Ehalan mukaan tavallisimpien kielen 
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elinvoimaisuutta kuvaavien työkalujen puute on se, että niissä keski-
tytään objektiiviseen kuvaukseen ja jätetään ruohonjuuritaso ja kie-
lenpuhujien oma subjektiivinen käsitys kielestään huomiotta. Hänen 
mallissaan keskeisellä sijalla on vähemmistökieliyhteisön jäsenten 
näkemys oman kielensä ja kulttuurinsa tilasta verrattuna enemmistö-
kieleen ja -kulttuuriin. Tarkastelussa otetaan huomioon moninaiset de-
mografi set, taloudelliset, poliittiset sekä kielen käyttöön, statukseen ja 
tukemiseen liittyvät tekijät. Ehalan etnolingvistisen elinvoimaisuuden 
malli edellyttää riittävää kyselylomakkeen muodossa hankittua aineis-
toa, joka kattaa vastaajien näkemykset oman kielensä ja ympäröivän 
enemmistökielen tilanteesta. Vastaajia pyydetään esim. arvioimaan 
oman kielensä asemaa koulussa ja mediassa verrattuna enemmistökie-
len asemaan, omaa kielenvalintaansa eri domeeneilla ja erilaisia vä-
hemmistökieleen ja enemmistökieleen liitettyjä väittämiä. Vastaukset 
muutetaan numeeriseen muotoon, jolloin lopputuloksena on selkeä ja 
vertailukelpoinen kielen elinvoimaisuutta kuvaava luku. 

Ehalan malli, kuten myös EuLaViBar muistuttavat joiltakin osin 
John Edwardsin (1992) mallia, jossa kielen elinvoimaisuutta tarkas-
tellaan puhujan, kielen ja ympäristön kategorioissa kussakin demogra-
fi sen, sosiologisen, lingvistisen, psykologisen, historiallisen, poliitti-
sen, maantieteellisen, koulutuksellisen, uskonnollisen, taloudellisen 
ja teknologisen tiedon valossa. Esimerkiksi ympäristön ja demogra-
fi an kategorioissa kysymys kuuluu, millainen kaupungistumisen ja 
maaseutuasumisen suhde puhuma-alueella vallitsee, ja sosiologian ja 
puhujan kategorioissa kysytään, millainen sosioekonominen asema 
kielenpuhujilla on. Näin muodostuu 3 x 11 eli 33 kysymyksen koko-
naisuus, jonka tulisi antaa kattava kuva kielitilanteesta. (Grenoble & 
Whaley 1998b.)

Ehala ja Niglas (2007) saivat mielestään rohkaisevia tuloksia 
Ehalan mallin soveltamisesta võrun kielitilanteen kuvaamiseen. Ras-
mussenin mukaan (2013: 51) Ehalan malli on kiinnostava ja tervetul-
lut lisä kielen elinvoimaisuuden tutkimukseen, mutta sen toimivuu-
desta ja vertailukelpoisuudesta erilaisissa vähemmistökielitapauksissa 
tarvitaan vielä lisää kokemuksia. Rasmussen pitää mallin olennaisena 
etuna nimenomaan kielenpuhujien subjektiivisen näkemyksen esille-
tuloa. Sen kautta kielen nykytila ja tulevaisuus näyttäytyvät realisti-
semmassa valossa kuin pelkästään makrotason tekijöitä objektiivisesti 

UH9_VALMIS.indd   70UH9_VALMIS.indd   70 17.5.2015   21:44:3717.5.2015   21:44:37



T U T K I M U K S E N  T E O R E E T T I S E T  J A  M E T O D O L O G I S E T  L Ä H T Ö K O H D A T

7 1

tarkastelemalla. Ehalan teoria seuraa Rasmussenin mielestä luonnol-
lista syy–seuraus-suhdetta: ihmiset tekevät kielellisiä valintoja sen 
pohjalta, millaiseksi he kokevat oman kielensä tilan. Ehala pitääkin 
kieliasenteita kielellisen elinvoimaisuuden tärkeimpänä mittarina 
(Rasmussen 2013: 180). Samaa on painottanut Rasmussenin mukaan 
myös Nikolai Vahtin (2009, painamaton): jos ihmiset uskovat kielensä 
säilyvän, se säilyy; jos he uskovat sen katoavan, se katoaa. 

Toisaalta tutkimuskirjallisuudesta ilmenee, että uhanalaisen 
vähemmistökielen puhujien kielelliset asenteet ja kielelliset valin-
nat eivät suinkaan aina korreloi. Tämä on yksi Torkel Rasmussenin 
väitöstutkimuksen keskeisistä havainnoista: saamen kieleen erittäin 
positiivisesti suhtautuvien utsjokelaisten saamelaisnuorten parissa 
on vahva taipumus käyttää suomen kieltä, vaikka saamea osattaisiin. 
Karjalankielisten kieliyhteisöjen taipumuksesta käyttää venäjän kiel-
tä huolimatta positiivisesta asenteesta karjalan kieltä kohtaan ovat 
raportoineet mm. Sarhimaa (1999), Pyöli (1996), Pasanen (2003, 
painamaton ja 2006) ja Karjalainen & al. (2013). On tavallista, että 
karjalankielinen henkilö pitää karjalan kielen katoamista aivan mah-
dottomana, vaikka itse puhuukin omille lapsilleen pelkkää venäjää (ks. 
edellisten lisäksi Kuokkala & al. 2004, painamaton). Usein ilmiöön 
liittyy symbolinen vähemmistökielen käyttö, joka viittaa positiivisen 
asenteen ja todellisen kielenvalinnan ristiriitaan. Marjut Aikio (1988: 
77–78, 214–215, 302–303) on kirjoittanut saamelaisyhteisön symboli-
sesta saamen kielen käytöstä, jonka avulla yhteisö pyrkii peittelemään 
kielen katoamista. Elisabeth Scheller (2011a: 84) kuvaa Kuolan nie-
mimaan saamelaisten taipumusta käyttää saamen kieltä symbolisessa 
funktiossa tietyillä julkisilla domeeneilla riippumatta käyttäjän kieli-
taidosta ja arkielämän kielenvalinnasta. Tutkimuksen valossa onkin 
kyseenalaista, kuinka luotettavana kielen elinvoimaisuuden mittarina 
kieliasenteita voi pitää. 

2.5.3   Revi ta l iso i tavan k ie len ar v io iminen

Kielten elinvoimaisuuden arvioiminen asteikkojen ja muiden työka-
lujen avulla on monimutkainen ja tulkinnanvarainen asia, johon liit-
tyy myös useita tutkimuseettisiä ongelmia (ks. esim. Dauenhauer & 
Dauenhauer 1998: 71–73; Skutnabb-Kangas 2000: 46–50; Sallabank 
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2013: 3–15). Kielitilanteen arvioimisen perinteinen lähtökohta on 
kielen puhujamäärä, ja sen selvittäminen edellyttää kielenpuhujuu-
den määrittelyä. Määritelmät voivat olla erilaisissa kielellisissä kult-
tuureissa ja erilaisten kieli-ideologioiden vallitessa hyvinkin erilaisia 
(ks. 2.1.2 ja 8.4). Kuka katsotaan kielen puhujaksi? Kellä on oikeus 
määritellä puhuja ja kielitaito? Entä jos asiasta vallitsee kieliyhteisös-
sä ja yhteiskunnassa hyvin erilaisia näkemyksiä? Jääkö passiivinen 
kielitaito näkymättömiin? Entä tapaukset, joissa ihminen osaa kieltä, 
mutta ei halua tai saa puhua sitä? Lasketaanko puhujamäärään vain 
äidinkieliset puhujat, ja mitä monista äidinkielen määritelmistä käy-
tetään? Miten vedetään raja äidinkielen ja toisen kielen välille, kun 
kyse on monikielisestä yhteisöstä? Onko vaarana, että tutkimukses-
sa tai tilastoissa käytetyt määritelmät jättävät kieliyhteisön resursseja 
huomioimatta, johtavat virheelliseen kuvaan kielen tilanteesta ja ulko-
puolisen tuen vähenemiseen? Inarinsaamen kieliyhteisössä tällainen 
tilanne olisi teoriassa mahdollinen, jos kielenpuhujuus sidottaisiin tiu-
kasti määriteltyyn äidinkielisyyteen (ks. 5.1.2 ja 8). Elisabeth Scheller 
mainitsee (2011a: 85), että kildininsaamen kieliyhteisössä on joukko 
nuoria, joilla on passiivinen kielitaito ja motivaatio aktivoida kielitai-
toaan. Tällainen kielitaito jää kuitenkin Schellerin mukaan hyödyntä-
mättä, koska kieliyhteisö, etenkään ”kielispesialistit” (language spe-
cialists) eivät tunnusta sitä. 

Ruohonjuuritasolla kielen elinvoimaisuuden mittarina pidetään 
usein ainoastaan kielen puhujamäärää: suuret kielet ovat turvassa ja 
pienet vaarassa. Kuten jo tutkimukseni johdannossa 2.1 tulee esille, 
tällainen kahtiajako ei pidä aina paikkaansa. Myös UNESCO koros-
taa puhujamäärän epäluotettavuutta kielen elinvoimaisuuden mit-
tarina, vaikka toteaa, että pieni puhujamäärä tekee kielestä haavoit-
tuvamman suureen verrattuna (ks. 2.5.1 ja 9.1). Vähemmistökielten 
tutkimuksen piirissä keskustellaan aika ajoin kielten koon ja elinvoi-
maisuuden suhteesta. Professori János Pusztay on esittänyt useissa 
yhteyksissä, että uralilaisten vähemmistökielten revitalisaatiossa tulisi 
keskittää voimavarat yli sadan tuhannen puhujan kieliin, koska sitä 
pienemmillä kielillä on hyvin vähäiset selviämisen mahdollisuudet 
(Finugor: Янош Пустаи). Sadantuhannen puhujan määrää näytetään 
yleisemminkin pidettävän jonkinlaisena kielen säilymisen ja vaaran-
tumisen rajapyykkinä (Nettle & Romaine 2000: 9). Tällainen rajaus 
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on tulkinnanvarainen, kontekstista riippuvainen ja eettisesti kestämä-
tön. Kieliyhteisön pienuus on kiistaton riski kielen säilymiselle, mutta 
kieliltä ei saa evätä elinvoimaistumisen mahdollisuuksia pieneen pu-
hujamäärään vedoten. 

Skutnabb-Kangas (2000: 48–49) viittaa puhujamäärän ja elin-
voimaisuuden suhteesta käytyyn keskusteluun kielentutkimuksen 
kentällä. Esimerkiksi noin 10 miljoonan puhujan ketšuan kielen (tai 
määritelmästä riippuen ketšualaiskielten) tapaus osoittaa, että hyvin-
kin suuret vähemmistökielet voivat uhanalaistua vakavasti. Nettle ja 
Romaine (2000: 9) esittävät vastaavina esimerkkeinä monia suuria 
vähemmistökieliä kuten Intiassa puhuttavan kurukhin. Myös bretonin 
ja navajon kielet ovat olleet lähihistoriassa satojen tuhansien puhuji-
en kieliä, jotka puhujamäärästä huolimatta uhanalaistuivat nopeasti. 
Toisaalta taas Nettlen ja Romainen mukaan monet Vanuatun pienistä, 
muutamien tuhansien tai satojen puhumista kielistä elävät ja välittyvät 
lapsille jatkuvasti ongelmitta. 

Erityisen sensitiivinen kysymys on se, miten kielitilanteen ar-
vioinnissa kuvataan kielen sammumista. Suoraviivaisin ratkaisu on 
määritellä kieli kuolleeksi, kun sen viimeinen äidinkielinen puhuja on 
kuollut. Nicholas Evans problematisoi viimeisen puhujan dilemmaa ja 
kielen kuolemasta puhumista artikkelissaan (Evans 2001), jossa hän 
käsittelee mm. australialaisten aboriginaalikielten yhteisöjen kielen 
omistajuuteen liittyviä ideologioita. Niiden valossa ei ole lainkaan 
selvää, kuka itse asiassa katsotaan kielen puhujaksi ja kenen mukana 
kielen voi katsoa kuolleen. Monet tutkijat tai kieliaktivistit ovat myös 
esittäneet, että kielen kuolleeksi julistaminen on epäeettistä, koska se 
viestittää, että kielen hyväksi ei ole tehtävissä mitään. Heidän mie-
lestään tulisi sen sijaan käyttää nimitystä ”nukkuva kieli”, joka jättää 
avoimeksi sen mahdollisuuden, että kieli herätetään uudelleen. (Ks. 
Amery 1998: 1.) Maailmassa on esimerkkejä kielistä, jotka on otettu 
uudelleen käyttöön pitkänkin tauon jälkeen, kuten alaluvussa esille tu-
leva 9.3.1 kaurnan kieli. 

Käsite ”nukkuva kieli” ei kuitenkaan ole sekään ongelmaton. 
Siinä missä kielen kuolleeksi julistaminen voi johtaa sen tukematta 
jättämiseen, kielen nukkumisesta ja herättämisestä puhuminen voi 
johtaa kieliyhteisön jäsenet ja ympäröivän enemmistön epärealisti-
seen käsitykseen vähemmistökielen elvyttämisestä. Pahimmillaan se 
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johtaa vastuun siirtämiseen tuleville sukupolville. On tiedostettava, 
että uhanalaisen vähemmistökielen elvyttäminen on aina vaativa pro-
sessi, joka ei yleensä johda toivottuihin tuloksiin (esim. Dauenhauer 
& Dauenhauer 1998: 96). 

Kaikesta problematiikasta huolimatta yleispätevien kielen uhan-
alaisuuden ja elinvoimaisuuden määritelmien kehittäminen on välttä-
mätöntä niin tutkimuksen kuin vähemmistökieliyhteisöjen kannalta. 
Pelkästään kieliyhteisöjen subjektiivisiin näkemyksiin perustuva tut-
kimus ei palvele pyrkimyksiä kielen elvyttämiseksi ja vahvistamisek-
si. On tunnettua, että uhanalaisissa kieliyhteisöissä on usein vahva 
tendenssi kieltää kielen todellinen tila tai määritellä kokonaistilanne 
henkilökohtaisten kokemusten perusteella (Aikio M. 1988: 302–305; 
Crystal 2000: 108–109; Dauenhauer & Dauenhauer 1998: 71–73). 
Tällaisesta lähtökohdasta kielen säilyttäminen ja elvyttäminen voi olla 
mahdotonta. 
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3 Taustaa

Tutkimukseni fokuksessa on kielipesätoiminnan aloittamisesta vuon-
na 1997 käynnistynyt käänteinen kielenvaihto inarinsaamen kieliyh-
teisössä. Tässä luvussa luon katsauksen sitä edeltävään aikaan: ina-
rinsaamelaisten elinolojen muutokseen ja inarinsaamen kielitilanteen 
kehitykseen. Käsittelen tässä yhteydessä myös inarinsaamelaisten ja 
inarinsaamen kielen asemaa saamelaisten etnisessä nousussa sekä 
Anarâškielâ serviä (AS). Rakenteellisen selkeyden vuoksi käsittelen 
alaluvussa 3.5 sekä AS:n perustamista että toimintaa, vaikka toimin-
nan kuvaus ulottuukin nykyhetkeen saakka ja on sikäli tutkimukseni 
fokuksessa eikä taustatekijä. Pyrin ottamaan esille sellaisia seikkoja, 
joiden pohjalle inarinsaamen kieliyhteisön kielellinen kulttuuri (ks. 
2.1.2) rakentuu. Näitä ovat inarinsaamelaisten maantieteelliset, so-
sioekonomiset ja kulttuuriset olosuhteet, suhteet muihin kansoihin 
ja kieliin, inarinsaamelaisiin yhdistetty sopeutuvaisuus ja sopuisuus, 
kielen uhanalaistuminen, kieliyhteisön nousu taistelemaan kielen 
puolesta ja revitalisaatiossa vaikuttavat kieli-ideologiat. Tutkimukseni 
liitteenä (liite 2) on yhteenveto inarinsaamen kieleen vaikuttaneista 
prosesseista ja tapahtumista vuosilukuineen. 

3.1   Inar insaamelaiset  ja  inar insaamen k iel i

Inarinsaamelaisten tärkeimpiä elinkeinoja on koko dokumentoidun 
historian ajan ollut kalastus, jonka merkitys kulttuurissa on 
edelleen suuri. 1800-luvulle saakka pääelinkeino oli peuranpyynti. 
Inarinsaamelaiseen moninaistalouteen on kuulunut myös muu 
metsästys, keräily ja pienimuotoinen poron- ja karjanhoito. Vielä 
1900-luvulle tultaessa osa inarinsaamelaisista eli vuotuismuuton 
mukaan: perheillä oli erikseen talvi- ja kesäpaikka tai useita 
paikkoja. Nykyisin Inarin kunnan keskeisiä elinkeinoja ovat 
matkailu oheispalveluineen, metsätalous, poronhoito, kalastus ja 
koulutustoiminta. Inarinsaamelaiset käännytettiin kristinuskoon 
ainakin muodollisesti jo 1600-luvulla (Itkonen T. I. 1948: 62–65). 
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Kansanuskon piirteitä, kuten seitojen palvontaa, on jossain määrin 
säilynyt kristinuskon rinnalla pitkälle 1900-luvulle saakka, ja joitakin 
merkkejä siitä on edelleen nähtävissä. Inarinsaamelaiset käyttävät 
nykyään yleisesti omaa kansanpukua; 1900-luvulla he ovat käyttäneet 
paljon myös Utsjoen alueen saamenpukua. Inarinsaamelainen 
joikutyyppi livđe sisältää sekä pohjoissaamelaiselle joiulle että 
itäsaamelaiselle leuddille ominaisia piirteitä (Jouste 2012: 143). Siitä 
on säilynyt yksittäisiä tallenteita, ja perinnettä on viime vuosina alettu 
elvyttää ja kehittää eteenpäin. 

Aikalaiskuvauksissa ja yleistajuisissa esityksissä inarinsaamelai-
sia on pidetty erityisen rauhallisena ja sopeutuvaisena kansana, jolla 
ei ole ollut tapana kapinoida vallanpitäjiä vastaan eikä pitää suurta 
melua omista oikeuksistaan. Tällaisia näkemyksiä ovat esittäneet esi-
merkiksi lukuisat inarilaisten kanssa tekemisissä olleet kirkonmiehet. 
Inarinsaamelaiset omaksuivat heidän mukaansa kristinuskon esimer-
killisen hyvin verrattuna sompiolaisiin ja suomen kielen verrattuna 
utsjokisiin. (Buharev 2010 [1885]: 137; Itkonen T. I. 1948: 65, 74–
75; Lehtola T. 1998: 46–49, 59–60, 88.) ”Inarilaiset ovat olleet aina 
tunnettuja rauhallisesta, alistuvaisesta ja tyytyväisestä luonteestaan, 
joka harvoin jättää sijaa suuremmalle yritteliäisyydelle”, todetaan 
Suomenmaa-tietokirjassa vuodelta 1931 (Rosberg & al. 1931: 345). 
Haastatteluaineistossani inarinsaamelaiseen mentaliteettiin viitataan 
mm. seuraavilla tavoilla:

Minusta se on hiljasempi sillä lailla, että se ei tuo välttämättä 
ittiänsä esille niin voimakkaasti.

Anarâšah láá vuálánâm ain váhá liijgás hiälpuht. 
’Inarinsaamelaiset ovat alistuneet aina vähän liian helposti.’

No muu mielâst oro, et anarâšah láá tagareh, et ko vain mottoom 
addel ráávhu sijjân ja sij halideh leđe tegu ráávhust, et, ege sij 
nuuvt hirmâd miänuin jieijâs pyevti, mahtkis tot lii, et esille. 
’No minusta tuntuu, että inarinsaamelaiset ovat sellaisia, että 
kun vain joku antaa rauhan heille ja he haluavat olla niin kuin 
rauhassa, että, eivätkä he niin kovaan ääneen itseään tuo, miten-
käs se on, että esille.’
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Toh láá hirmâd sijvuuh tienávt, et toh iä lah kuássin toollâm 
maggaargin hirmâd stuorrâ ruojâ jeijâs aašijn, já láá tienávt et 
toh iä - - vyelgi jiejâs tile nuuvt tegu pyerediđ ja piäluštiđ tom, 
jis iärráseh tom váhá tyelmih. Et toh láá ain váhá nuuvt tegu 
vuálánâm toos, maggaar kuás-uv ain lii tile. Tomhân toh kal 
maŋgâseh eteh, et anarâšah láá tagareh meendu sijvuus ulmuuh 
lamaš já láá ain-uv vissâ. 
’Ne ovat hirveän kilttejä sillä lailla, että ne eivät koskaan ole pitä-
neet mitään hirveän suurta melua omista asioistaan, ja ovat sillä 
lailla, että ne eivät - - lähde omaa tilaansa niin kuin parantamaan 
ja puolustamaan sitä, jos toiset sitä vähän polkevat. Että ne ovat 
aina vähän niin kuin alistuneet siihen, millainen milloinkin on 
tilanne. Sitähän kyllä monet sanovat, että inarinsaamelaiset ovat 
sellaisia liian kilttejä ihmisiä olleet ja ovat varmaan vieläkin.’

Tämän mentaliteetin vaikutuksesta kielelliseen ja kulttuuriseen sulau-
tumiseen on jonkin verran keskusteltu. Kieliaktivisti Matti Morottajan 
mukaan ”inarinsaamelaisten liika sopuisuus todella edistää heidän hä-
viämistään heimona.” (Olthuis 2000: 570–571 ja siinä mainittu kirjal-
lisuus.) Haastattelemani professori Lea Laitinen muistelee kokemus-
taan inarinsaamelaisista saamelaisliikkeen alkuaikoina: 

Hehän ovat kauhean rauhallisia, eivät koskaan ruvenneet käyt-
täytymään aggressiivisesti kuten pohjoissaamelaiset. Ja silloin 
minä ajattelin, että kun sitä ei tapahdu, niin se kieli kuolee jo sen 
takia, kun he ovat niin kilttejä.

Sivusin inarinsaamelaisten sopuisuutta vuonna 2006 laatimassani ky-
selyssä, johon vastasi 72 Anarâškielâ servin varsinaista jäsentä (ks. 
liite 1). Yksi kysymyksistä kuului: ”Inarinsaamelaisia on usein pidetty 
erityisen rauhallisina ja nöyrinä ihmisinä. Mitä mieltä olet, pitääkö 
tämä käsitys paikkansa?” Vastanneista 53 % valitsi vaihtoehdon ”pi-
tää paikkansa” ja 26 % vaihtoehdon ”on saattanut pitää ennen, mutta 
tuskinpa enää”. 21 % ei osannut sanoa, mutta vaihtoehtoa ”ei pidä 
paikkaansa” ei valinnut kukaan. 

Taarna Valtosen saamelaista paikannimistöä koskevassa väi-
töskirjassa tulee esille (2014: 344–345), että nimenomaan inarinsaa-
menkielistä nimistöä on käännetty runsaasti suomeksi. Toisin kuin 
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monilla muilla alueilla, tämä on tapahtunut kielenpuhujien itsensä 
eikä ulkopuolisten toimesta, ja siksi käännökset ovat valtaosin hyviä 
ja asianmukaisia. Valtonen tulkitsee paikannimien kääntämisen liitty-
vän inarinsaamelaisten tendenssiin puhua kohteliaisuussyistä suomea 
suomenkielisille ja myös ns. monikulttuurisen sopuisuuden ilmiöön, 
jota Kaisu Nikula on analysoinut pro gradussaan (2003: 133, 144). Ni-
kulan mukaan tämä on yksi inarinsaamelaisen kulttuurin ydinarvoista, 
jota inarinsaamelaiset itse pitävät kulttuurisena vahvuutenaan ja etni-
senä ominaispiirteenään. Palaan tähän omankin tutkimukseni kannalta 
merkittävään tulkintaan tutkimuksen lopussa, luvussa 9.2.2.

Inarinsaamen kieli on tunnettu kirjallisessa muodossa yli 150 
vuotta. Ensimmäinen inarinsaamenkielinen kirja oli vuonna 1859 
ilmestynyt, Inarin seurakunnan kappalaisen ja Utsjoen kirkkoherran 
E. W. Borgin kokoama Anar sämi kielâ aapis kirje, joka sisälsi aa-
pisen ja Lutherin katekismuksen. Inarinsaamen kieltä kirjoitettiin jo 
1900-luvun alussa pitkälti nykyistä ortografi aa muistuttavalla tavalla, 
mm. kirkkoherra Lauri Itkosen teksteissä. Sabmelaš-lehden alettua il-
mestyä vuonna 1934 vakiintui kielentutkija Erkki Itkosen käyttämä 
kirjoitustapa, ja sitä käytettiin aina vuoteen 1990 saakka, jolloin orto-
grafi aan tehtiin muutama vokaaleja ja puolivokaaleja koskeva muutos 
(Olthuis 2000: 569; Morottaja M. 2006a). 

Inarinsaamen kielen puhujien tarkka määrä ei ole tiedossa. 1990- 
ja 2000-luvulla määräksi on tavallisesti esitetty noin 350 henkeä (ks. 
Olthuis & al. 2013: 23–30). Tämä on alle puolet inarinsaamelaisis-
ta; etnisiä inarinsaamelaisia arvioitiin 1990-luvulla olevan noin 900 
(Lehtola V-P. 1997a: 64). Viimeisimpien arvioiden mukaan puhuja-
määrä olisi kuitenkin noin 450, kun lukuun otetaan myös L2-oppijat 
ja etnisesti ei-inarinsaamelaiset (Olthuis & Trosterud 2015). Suomen 
Saamelaiskäräjien äänioikeutetuista eli täysi-ikäisistä, saamelaismää-
ritelmän täyttävistä Suomen saamelaisista inarinsaamea puhui äi-
dinkielenään vuoden 2011 tilastojen mukaan 253 henkeä, joista asui 
Inarin kunnan alueella 183 henkeä (Saamelaiskäräjät 2013a, painama-
ton). Vielä 1980-luvun alussa puhujia arvioitiin olevan noin 450 (Olt-
huis 2000: 568–569 ja siinä mainittu kirjallisuus.) On vaikea sanoa, 
missä määrin viimeisten 15 vuoden aikainen käänteinen kielenvaih-
to on lisännyt kielenpuhujien kokonaismäärää, sillä samaan aikaan 
kun yhteisöön ilmestyy uusia puhujia, vähenevät vanhat äidinkieliset 
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puhujat luonnollisen poistuman kautta (puhujayhteisön muutoksesta 
ks. esim. luku 8.2.4). Huomioon on otettava myös kielenpuhujuuden 
määrittelyn monitulkintaisuus (ks. 2.5.3 ja 5.1.2) ja systemaattisen tut-
kimuksen puuttuminen. 

Olthuis & al. (2013: 27–30) tarkastelevat inarinsaamen puhuja-
määrää erilaisten tilastojen ja arvioiden valossa. Yksi epävirallisista 
lähteistä on valokuvaaja Elina Juopperin taideprojekti vuosilta 2008–
2010. Juopperi pyrki kuvaamaan kaikki inarinsaamen kielen puhujat, 
sekä aikuiset että lapset. Kartoitusten ja etsintöjen kautta hän löysi 287 
kielenpuhujaa. Näiden ikäjakauma osoittaa, että puhujista 55 % oli yli 
60-vuotiaita. Suhteellisesti pienimmät puhujamäärät ovat ikäluokissa 
20–29 (4 %) ja 30–39 (7 %), kun taas alle 20-vuotiaiden osuus oli 16 
%. (Ks. myös Saamelaismuseo Siida: Kaikki kielen puhujat -30.) 

Puhujamäärän kehityksestä puolestaan antaa jonkinlaisia suun-
taviivoja Anarâškielâ servin jäsentilasto, sillä yhdistyksen varsinai-
seksi jäseneksi hyväksytään vain inarinsaamen kieltä osaavat henkilöt 
(AS:n jäsenpolitiikasta ks. luku 3.5). Näiden tietojen valossa näyttää 
siltä, että uusia puhujia tulee kieliyhteisöön enemmän kuin äidinkieli-
siä kuolee. Tilasto ei tietenkään kata kaikkia kielenpuhujia, mutta mel-
koisen osan siitä, sillä varsinaisia jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 267. 
Esimerkinomaisesti voi todeta, että vuoden 2009 aikana yhdistyksen 
jäsenistä kuoli neljä ja uusia jäseniä liittyi 14, vuoden 2011 aikana 
kuoli samoin neljä jäsentä ja uusia tuli 16; vuoden 2013 aikana kuoli 
kaksi jäsentä ja liittyi yhdeksän. (Anarâš-lostâ cuáŋuimáánu 2010, vy-
esimáánu 2012 ja vyesimáánu 2014.) Vuodesta 2009 käynnissä ollut 
aikuiskoulutus tuottaa nyt joka vuosi ryhmän uusia kielenpuhujia, ja 
kielipesätoiminnan laajentuessa myös lapsipuhujien määrä on käänty-
nyt nousuun (esim. Olthuis & al. 2013: 145). 

3.2   Inar in  alueen his tor iasta

On tärkeää ymmärtää se alueellinen ja historiallinen tausta, joka on 
vaikuttanut inarinsaamen kielellisen kulttuurin ja kielitilanteen ke-
hittymiseen. Inarinsaamelaisten asuma-alueen väestösuhteiden ja 
elinkeinorakenteen muutos alkoi 1700- ja 1800-luvuilla. Merkittä-
vimmät kielen elinvoimaisuuteen vaikuttaneet muutokset tapahtuivat 
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kuitenkin lähinnä 1900-luvun kuluessa, jolloin suomen kielen ja suo-
malaisen kulttuurin vaikutus alueella kasvoi hallitsevaksi. 

Inarinsaamelaisista puhutaan historiallisissa yhteyksissä met-
sälappalaisina tai kalastajalappalaisina. Metsälappalainen-nimitystä 
ovat käyttäneet suomalaiset viranomaiset ja papit ainakin 1500-luvul-
ta saakka inarinsaamelaisten asuinalueen maastotyypin perusteella, 
erotuksena esimerkiksi tunturilappalaisista. Kalastajalappalaiseksi 
inarinsaamelaiset taas on katsottu tärkeän elinkeinonsa perusteella. 
Inarinsaamelaiset ovat tiettävästi aina asuneet Inarin lapinkylän eli sii-
dan alueella, jonka rajoja nykyinen Inarin kunta suunnilleen mukailee. 
(Nahkiaisoja 2006: 38; Vahtola 2003: 122.) Inarinsaamenkielisestä ja 
inarinsaamen kieleen palautuvasta paikannimistöstä on pääteltävis-
sä, että asuma-alue ei ole historian kuluessa merkittävästi laajentu-
nut tai kaventunut. Nimistö kattaa lähes koko Inarin kunnan alueen 
ja vain sen. Ainoastaan kunnan koillis- ja kaakkoiskulmissa esiintyy 
runsaammin vanhaa kolttasaamelaista nimistöä ja lännessä Inarijoen 
varrella vanhaa pohjoissaamelaista nimistöä. Toki merkittävä osa ina-
rinsaamelaisesta paikannimistöstä on myöhempinä aikoina suomalais-
tunut ja pohjoissaamelaistunut, jonkin verran myös kolttasaamelaistu-
nut. (Aikio S. 2003: 99, 112; Inarin paikannimistöstä ks. myös Mattus 
Il. 2010 ja Valtonen 2014.) 

Inarinsaamelaisten vuosituhansia vanha elinkeinopohja on muo-
dostunut pyynnistä ja kalastuksesta. Kaloista merkittävin on ollut sii-
ka, ja hauesta on muodostunut jopa jonkinlainen inarinsaamelaisuu-
den symboli johtuen inarinsaamelaisten tavasta kuivata sitä. Kuten 
Matti Morottaja (1998) toteaa:

Jis anarâšâin ličij vaagun, te tast vissâ ličij koškepuško kove.
’Jos inarinsaamelaisilla olisi vaakuna, niin siinä olisi varmaan-
kin kuivahauen kuva.’

Kalaa pyydettiin Inarin lukuisista järvistä ja joista, ja lisäksi inarilai-
silla oli ikimuistoisista ajoista saakka tapana lähteä keväisin Jäämeren 
rannoille jopa koko kesän kestäville kalastusmatkoille. Pyyntieläimis-
tä peura oli tärkein vielä 1700-luvulla, mutta liikapyynnin vuoksi se 
alkoi huveta Inarista. Turkiksen vuoksi pyydettiin mm. kettua ja ora-
vaa, ja riistalinnuista tärkeitä pyyntikohteita olivat riekko ja vesilin-
nut. Muut saaliseläimet eivät kuitenkaan voineet korvata huvennutta 
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Kartta 1: Nykyisen Inarin kunnan rajat ja tärkeimmät taajamat
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peurakantaa, joten muut elinkeinot alkoivat yleistyä 1800-luvun lop-
pupuolella. Lampaita inarilaisilla oli ollut jo vanhastaan, ja suoma-
laisen uudisasutuksen lisääntyessä Inariin levisi 1700-luvun loppu-
puolelta alkaen nautakarjan ja hevosten pito. Poro oli ollut lampaan 
ohella yleinen kotieläin, joita yhdellä perheellä oli 1800-luvun alussa 
korkeintaan parikymmentä. Poronhoidon merkitys inarinsaamelaisten 
parissa alkoi kasvaa Inariin muuttaneiden porosaamelaisten vaikutuk-
sesta 1800-luvun puolivälissä. (Nahkiaisoja 2003a: 176–182.)

Inarin lapinkylässä vallitsi ns. puolinomadinen elämäntapa, joka 
tarkoitti muuttamista pysyvän talviasumuksen ja vaihtelevien kesä-
paikkojen välillä. Perhekunnasta riippuen sekä talvi- että kesäpaikkoja 
saattoi olla useitakin. Asuinpaikka määräytyi kunakin vuodenaikana 
ihanteellisen kalastuspaikan mukaan. Asumuksena oli turvekattoinen 
puukota eli kammi. Jokainen perhekunta liikkui selkeästi määritellyn 
sukualueensa sisällä, kuten Mujot Nanguvuonon eteläpuolella ja Kuu-
vat Ivalojoella. Inarilaiset ovat ammoin viettäneet talvet yhteisessä 
talvikylässä, kuten kolttasaamelaiset paikoin aina toiseen maailman-
sotaan saakka, mutta järjestelmä on murentunut ilmeisesti viimeistään 
1600-luvulla. Tämän jälkeen inarilaiset suvut kokoontuivat talvella 
yhteen käräjien ja markkinoiden ajaksi. 1600-luvun lopulta saakka ko-
koontumispaikkana tiedetään olleen Pielpajärvelle rakennettu kirkko. 
(Nahkiaisoja 2006: 50–53; Enbuske 2003: 144.)

Pielpajärven kirkon rakentaminen vuonna 1646 oli osa Ruotsi-
Suomen pyrkimystä käännyttää saamelaiset kristinuskoon. Inariin 
saakka yksittäisiä pappeja alkoi kulkea käännytysmatkoillaan aina-
kin 1500-luvulla, ja systemaattinen työ alkoi 1600-luvun alkupuolel-
la. Kuten alaluvussa 3.1 tulee ilmi, kirkonmiesten mukaan inarilaiset 
taipuivat kristinuskoon helposti. Käännytyksen myötä lukutaito levisi 
kansan keskuuteen, oman kansanuskon näkyvistä merkeistä luovuttiin 
ja muinaiset henkilönnimet vaihtuivat kristillisiin. Tosin Teuvo Leh-
tolan mukaan (1997: 126–129) Inarissa annettiin huomattavan paljon 
kristillisiä nimiä jo 1500-luvulla, mikä voi viitata roomalaiskatolisen 
kirkon saarnaajamunkkien vaikutukseen. Sävyisästä kääntymykses-
tään huolimatta inarinsaamelaiset säilyttivät oman uskonsa piirteitä 
vielä pitkään 1600-luvun jälkeen. Mitä tulee kirkon kielipolitiikkaan, 
kirkon toiminnassa oli hyvin erilaisia vaiheita ja strategioita. Toiset 
papit opettelivat inarilaisten kieltä saadakseen opettaa heitä heidän 
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kielellään, toiset taas vaativat kansaa oppimaan suomea. Elias Lönnrot 
kritisoi kirkon kielipolitiikkaa 1800-luvun puolivälissä: ”- - sen vuok-
si, ett’ei yksi tahdo vaivautua oppimaan lapinkieltä, täytyy kaikkien 
oppia suomea.” (Itkonen T. I. 1948: 62–87; Lehtola T. 1997: 125–144.)

Ensimmäiset luotettavat tiedot Inarin siidan väkiluvusta ovat 
vuodelta 1749: 323 henkilöä. Tällöin alueella asui vielä hyvin vähän 
muita kuin inarinsaamelaisia. Ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat 
saapuivat Inariin 1700-luvun puolivälissä, jolloin uudisasutukseen 
rohkaisi kuninkaallinen Lapin asutusplakaatti. Ensimmäisten uudis-
tilojen perustajien joukossa oli myös inarinsaamelaisia. Suomalaisten 
muutto Inariin alkoi merkittävässä määrin vasta 1800-luvun alku-
puolella. Suurimmalta osin he asettuivat tuolloin kunnan eteläosaan, 
jonne muodostui nykyisin Ivalona tunnettu Kyrön kylä. (Nahkiaisoja 
2003a: 166–168; Vahtola 2003: 156.) 

1800-luvun puolivälistä alkaen Inarin väestösuhteita ja elinoloja 
muutti suuresti pohjoissaamenkielisten porosaamelaisten asettumi-
nen Inariin. Osittain kyse oli kokonaan uudesta väestöstä alueella ja 
osittain poronhoitajista, jotka olivat judanneet talvilaitumille Inariin 
jo aiemmin. Vuoden 1852 rajasulku Suomen ja Norjan välillä johti 
monenlaisiin väestöliikehdintöihin. Utsjoelta muutti Inarin eri osiin 
porosaamelaisia, jotka eivät enää päässeet jutaamaan Norjan ranni-
kolle. Rajasulun seurauksena inarilaisten kalastus Jäämerellä loppui. 
Samoihin aikoihin villipeura katosi Inarista kokonaan uudisasutuk-
sen aiheuttaman liikapyynnin seurauksena. Myös suurporonhoidon 
leviäminen alueelle vaikutti peuran häviämiseen. (Lehtola T. 1997: 
184–194; Nahkiaisoja 2003a: 176.) Inarin väestö kasvoi voimakkaas-
ti vuosina 1870–1920. Osittain syynä oli suomalaisten ja tunturisaa-
melaisten muutto alueelle, osittain syntyvyyden kasvu. Saamelaiset 
muodostivat lukumäärällisen enemmistön Inarissa vielä 1900-luvun 
alussa, mutta vuoden 1920 tietojen mukaan suomalaisten lukumäärä 
oli jo suurempi. Saamelaisten lisääntyvä asettuminen uudistilallisik-
si, kielenvaihto suomen kieleen ja seka-avioliitot eri kansanryhmien 
välillä tekevät osin vaikeaksi erottaa yksiselitteisesti saamelaisten ja 
suomalaisten kategoriat. (Nahkiaisoja 2003b: 225–227.)  

Historiallisen ajan alusta saakka Inarin alueella on liikkunut pirk-
kalaisia ja karjalaisia kauppiaita ja suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisiä 
pappeja ja virkamiehiä. Virkamiehiä tosin kiinnosti Inarissa pitkälle 
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1700-luvulle saakka lähinnä verotus. Inari joutui ainoana lapinkylistä 
maksamaan veroa kolmelle hallitsijalle: Ruotsin ja Tanskan kuninkail-
le ja Venäjän tsaarille. (Enbuske 2003: 158–161; Nahkiaisoja 2003a: 
191–193.) 

Inarinsaamelaiset ovat eri vaiheissa historiaa päätyneet tiiviisiin 
tekemisiin lukuisien eri väestöryhmien, kielten ja kulttuurien kanssa 
ja sopeutuneet monenlaisiin uusiin tulokkaisiin omilla maillaan. ”Inari 
on aina ollu ku hollitupa (= kestikievarin odotustila)”, eräs haastatte-
lemani informantti kuvaa tilannetta. ”Kyllähän inarilaisuus se on aina 
venyny ja vanunu joka suunthan”, arvelee toinen. Nämä moninaiset 
vuorovaikutussuhteet ovat osaltaan muokanneet inarinsaamelaisten 
kielellistä kulttuuria. Suhteet suomalaisiin ovat vakiintuneet aluees-
ta riippuen 1700- tai 1800-luvulla. Porosaamelaisten muutto Inariin 
1800-luvun puolivälistä alkaen aloitti uuden jakson inarinsaamelais-
ten historiassa. Ikimuistoinen naapuruus kolttien kanssa mullistui 
1940-luvulla, kun koltat asettuivat evakkoina uusille kotiseuduille 
Inariin. Suhteet toisiin kansoihin ja kieliin ovat sitä myöten muodos-
tuneet hyvin erilaisiksi eri osissa Inaria. Pohjoisessa ja lännessä po-
rosaamelaisten vaikutus on ollut suuri ja inarinsaamelaiset ovat op-
pineet laajalti pohjoissaamea oman kielensä lisäksi. Itäosissa kuntaa 
naapuruus kolttasaamelaisten kanssa on tuonut vaikutteita inarinsaa-
men kieleen ja kulttuuriin. Suomalaisvaikutus on ollut suurinta Ivalon 
ja Inarin kirkonkylän alueilla. 

3.3   Inar insaamen k ielen uhanalais tuminen 

Inarinsaame on nykyään puhujamäärältään pieni kieli, mutta suuri se 
ei ole koskaan ollutkaan. Puhujakunnan ei uskota koskaan ylittäneen 
tuhatta henkeä (Olthuis 2003a: 568). Kielentutkija Frans Äimän kirk-
koherra Lauri Itkoselta saaman tiedon mukaan vuonna 1902 Inarin 
seurakunnassa oli 688 inarinsaamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä, 
kun taas suomenkielisten määrä oli 632. (Äimä 1902). Erkki Nicku-
lin pro gradu -tutkielmassa Suomen saamelaisista vuonna 1962 ina-
rinsaamea ensimmäisenä kielenään oppineiden määräksi ilmoitetaan 
510 henkilöä. Kategoriaan ”suomalaistuneet kalastajasaamelaiset”, eli 
henkilöihin, joiden vanhemmista tai isovanhemmista joku on oppinut 
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ensimmäisenä kielenään inarinsaamea, luetaan 494 henkilöä. (Nickul 
1968: 38, painamaton.) Viime vuosina ajoittain kiivaana käynyt kes-
kustelu inarinsaamelaisten asemasta Saamelaiskäräjillä liittyy osittain 
juuri tähän ryhmään ja sen jälkeläisiin (ks. esim. Yle Sápmi 19.4.2013 
ja 20.2.2014). 

Jukka Nyyssönen (2007: 58–73) kuvaa väitöskirjassaan saa-
melaisten roolia siinä 1800-luvun puolivälissä alkaneessa ”nation-
building”-prosessissa, jossa Suomen väestöstä pyrittiin rakentamaan 
yhtenäinen kansakunta nationalististen ihanteiden, stereotypioiden, 
vastakkainasetteluiden ja uhkakuvien avulla. Saamelaiset eivät so-
pineet tähän ideologiaan ongelmitta. Heidät nähtiin eri aikoina mil-
loin väheksyvästi alemman rodun edustajina ja milloin pikemminkin 
kansallisromanttisessa valossa jaloina, alkuperäisinä luonnonlapsina. 
Vaikka Suomen valtion suhtautumisessa saamelaisiin oli sulauttamis-
hakuisia ja rasistisia piirteitä, systemaattisesta assimilaatiopolitiikasta 
ei Nyyssösen mukaan voi Suomen kohdalla puhua. Selvimpänä esi-
merkkinä Suomen valtion assimilaatiopyrkimyksistä voi pitää koltta-
saamelaisia kohtaan paikoitellen esiintynyttä rasismia sekä suomalais-
ta kansakoululaitosta (Nyyssönen 2007: 72). 

Kuten edellisestä alaluvusta ilmenee, inarinsaamen kielen uhan-
alaistumiseen johtaneen kehityksen juuret ovat jo monen vuosisadan 
takana. Kielenvaihto inarinsaamesta suomeen alkoi kuitenkin merkit-
tävässä määrin vasta 1900-luvulla johtaen kielen siirtymisen katkeami-
seen ja kielen vakavaan uhanalaistumiseen. 1900-luvun assimilaatiota 
kiihdyttäneistä tekijöistä selvimpiä olivat suomenkielisen koululaitok-
sen vakiintuminen ja toinen maailmansota kaikkine seurauksineen. 

3.3.1   K ansakoulun ja  y leisen oppivelvol l isuuden 
merk i t ys

Haja-asutusalueiden saamelaislapsia alettiin 1800-luvun loppupuo-
lelta alkaen opettaa niin sanotuissa kiertokouluissa. Kiertävä opettaja 
eli katekeetta saapui muutamaksi viikoksi kerrallaan tiettyyn taloon, 
johon koottiin lähiseutujen perheiden lapset saamaan oppia mm. lu-
kemisessa, kirjoittamisessa, luterilaisessa uskonnossa ja laskennos-
sa. Opettajista osa oli saamelaisia ja osa suomalaisia. Inarinsaame-
laiset lapset saivat kiertokouluissa opetusta opettajatilanteen mukaan 
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suomeksi ja inarinsaameksi. (Aikio-Puoskari 2001: 134–144; Lehtola 
V-P. 2014: 44–52; Olthuis 2003a: 569.)

Yleinen oppivelvollisuus ja kansakoululaitoksen kehittäminen 
alkoi vaikuttaa Inarin eri osissa eri aikaan. Ensimmäinen kansakou-
lu aloitti toimintansa Inarin kirkonkylässä vuonna 1902 ja vähitellen 
kouluja rakennettiin lisää. Kiertokoulujärjestelmä toimi kuitenkin 
vuosikymmeniä kansakoulujen rinnalla. 1930-luvulla jo enemmistö 
Inarin lapsista kävi kansakoulua. Kiertokoulutoiminta loppui Inaris-
sa kokonaan vuonna 1954, jolloin vastavalmistunut Partakon koulu 
korvasi kunnan itäisen piirin kiertokoulun. Kansakoulujen opettajat 
olivat pääsääntöisesti etelästä tulleita suomalaisia. Inarin kunnassa 
kouluopetuksessa käytettiin vain suomen kieltä. Saamelaiskulttuurilla 
ja saamen kielillä ei ollut kouluissa moneen vuosikymmeneen min-
käänlaista asemaa. (Aikio-Puoskari 2001: 134–144; Lehtola T. 1997: 
208–215.) 

Inarinsaamelaisille lapsille, kuten muillekin kylien ulkopuolel-
la asuville lapsille, kansakoulu ei merkinnyt vain koulunkäyntiä vaan 
myös pois kotoa joutumista. Pitkien etäisyyksien ja heikkojen liiken-
neyhteyksien vuoksi lapset asutettiin koulujen yhteydessä toimiviin 
asuntoloihin, joista he pääsivät kotiinsa välimatkasta riippuen joko 
viikonlopuiksi tai vain pitempien lomien – joulun, pääsiäisen ja ke-
säloman – ajaksi. Saamelaislasten kokemuksia asuntolakoulusta on 
käsitelty melko paljon saamelaisessa kaunokirjallisuudessa, Suomen 
puolen saamelaiskirjallisuudessa mm. Paadar-Leivo (1994) ja Vuolab 
(1994). Minna Rasmus on omaan pro graduunsa pohjautuvassa tutki-
muksessa Bággu vuolgit, bággu birget (’Pakko lähteä, pakko pärjätä’) 
käsitellyt saamelaislasten selviytymisstrategioita ja identiteetin muo-
dostumista asuntolamaailmassa 1950–60-luvuilla. Hänen mukaansa 
Suomen saamelaisalueen asuntoloissa ja kansakouluissa ei ollut min-
käänlaisia virallisia saamen kielen asemaa koskevia sääntöjä. Useim-
missa paikoissa saamen kielen puhuminen oli kuitenkin käytännössä 
kiellettyä sekä koulussa että asuntolassa, ja siitä saatettiin rangaista 
lapsia. Kenties vahvempi syy siihen, että saamenkieliset lapset oppivat 
yleensä pian vaikenemaan saamen kielellä, oli kuitenkin ääneenlau-
sumaton viesti saamen kielen arvottomuudesta ja kelvottomuudesta. 
Opetuskielenä oli suomi ja suurin osa koulujen ja asuntoloiden hen-
kilökunnasta oli suomalaisia. Saamelaiskulttuuri ei ollut useimmissa 
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kouluissa lainkaan esillä, ja koko opetussuunnitelma heijasteli yksi-
kielisen ja homogeenisen Suomen ihanteita. Saamelaislapset vieroi-
tettiin saamelaisista tavoista ja arvoista aina ruokakulttuuria myöten. 
Alueiden välillä on kuitenkin ollut eroja: Utsjoella ja Outakoskella on 
ollut myös saamenkielisiä asuntolatyöntekijöitä, jotka ovat puhuneet 
lasten kanssa saamea ja auttaneet heidät raskaimman alkuvaiheen yli. 
Nimenomaan asuntolan johtajan ja työntekijöiden asenne saamelais-
lapsia kohtaan on vaikuttanut lasten kokemuksiin asuntolaelämästä; 
opettajan rooli ei ole ollut niin merkittävä. (Rasmus 2008: 56–64, 
81–84; ks. myös Lehtola V-P. 2014: 52–61.) 

Seurauksena kansakoulun aikaisesta kielen- ja kulttuurinriistosta 
oli monien lasten kohdalla asuntolasyndroomaksikin kutsuttu trauma 
(käsitteestä ks. Rasmus 2008: 105 ja siinä mainittu kirjallisuus), jonka 
vaikutukset ovat kestäneet koko elämän. Asuntolakokemukset eivät 
kosketa vain asuntolaelämän kokeneita saamelaisia vaan myös heidän 
jälkeläisiään ja koko saamelaisyhteisöä. Hyvin tavallista on ollut, että 
saamenkielisenä asuntolakoulun aloittaneet saamelaiset ovat puhuneet 
omille lapsilleen suomen kieltä. (Rasmus 2008: 117.)

Oma lukunsa Inarin ja inarinsaamelaistenkin historiassa on es-
panjantaudilla ja osittain siihen liittyen Riutulan lastenkodilla. Se 
aloitti toimintansa yhdistettynä lasten ja vanhusten turvakotina vuon-
na 1907. Vuonna 1920 Inarissa raivosi massiivinen espanjantautiepi-
demia, joka surmasi kymmenen prosenttia kunnan asukkaista ja jätti 
suuren määrän lapsia orvoiksi. Tämän jälkeen Toivoniemeen perustet-
tiin toinen turvakoti, joka sitten eriytyi vanhainkodiksi Riutulan jää-
dessä lastenkodiksi. Lastenkodin yhteyteen perustettiin myös Riutulan 
kansankoulu, kunnes se sai omat tilat lastenkodin vierestä. (Lehtola T. 
1997: 245–247, 263–264; Vasatokka: Historia.) 

Inarinsaamelainen Iisakki Mattus on kuvannut koulukokemuk-
siaan omaelämäkerrallisessa teoksessaan Eellimpäälgis (’Elämänpol-
ku’). Esille tulevat pienen lapsen hätä ja koti-ikävä ja saamelaisiin 
kohdistuva halveksunta ja mitätöinti (Mattus Ii. 1996: 56, 85 ja 86). 

Muoi Kaarijn passijm tohon ja eeči suláđij maasâd Sigávuonân, 
lijjim mun-uv haliđid suu fáárun, mutâ ij ávttâm, tohon karttim 
pääcciđ omâs pááikán omâs ulmui kuuvl.
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’Me Kaarin kanssa jäimme sinne ja isä lähti takaisin Sikovuo-
noon, olisin minäkin halunnut hänen mukaansa, mutta ei autta-
nut, sinne piti jäädä vieraaseen paikkaan vieraiden ihmisten luo.’ 

- - muu mielâst oroi tegu uđđâsist evakkon liččijm karttâm.
’- - minusta tuntui niin kuin olisimme joutuneet uudestaan evak-
koon.’ 

- - puáris oskovâš olmooš, sämmilijd huánui, árvuštâlâi ja távjá 
eeđâi: ’Puásuitavdâ táid vääiviđ ja pahâsvuoiŋâ taid riiváá, 
sämmijin ij lah laahâ.’ Uážuim kuullâđ távjá ete mon hyeneh 
eidu lep, ij toollâm ubâ olmožingin.
’- - vanha uskovainen ihminen, saamelaisia halveksui, arvos-
teli ja sanoi usein: ”Porotauti niitä vaivaa ja pahahenki riivaa, 
saamelaisilla ei ole lakia.” Saimme usein kuulla miten huonoja 
olemme, ei pitänyt edes ihmisinä.’ [kansakouluopettajastaan] 

Myös omassa haastatteluaineistossani nousee esille runsaasti nega-
tiivisia ja traumaattisia kokemuksia. Eräältä 1940-luvun alussa syn-
tyneeltä haastateltavalta kysyn, millaiset muistot hänelle on jäänyt 
asuntola-ajasta.

Tagareh, et mun jiem viišâ keččâđgin tom asuntola, ko uáinám 
tom tobbeen čuážžumin. 
’Sellaiset, että minä en viitsi katsoakaan sitä asuntolaa, kun näen 
sen siellä seisomassa.’

Koulujen ja asuntoloiden välillä on ollut suuria eroja siinä suhteessa, 
miten saamelaisuuteen ja saamen kielen puhumiseen on suhtauduttu; 
suuri merkitys tuntuu olleen myös yksittäisillä opettajilla ja asuntolan 
työntekijöillä. Eri vuosikymmenillä syntyneillä on hyvinkin erilaisia 
kokemuksia samoista kouluista. Samainen haastateltu vertaa Inarin 
kirkonkylän ja Riutulan kouluympäristöjä:

Tääbbin Anarist toh iä huškom, mut tobbeen Rivdulist, tot lâi 
aaibâs mielâttis saje. 
’Täällä Inarissa ne eivät lyöneet, mutta siellä Riutulassa, se oli 
ihan mieletön paikka.’
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Haastateltu kuvailee selviytyneensä koulussa mielikuvitusmaailmaan 
pakenemalla.

Ko mun jiem máttám kielâ aalgâst já jeđe mun smiettim, škoovlâst 
ko čokkájim te smiettim, ko oinim veikâ lode, te smiettim et tot 
lii puáttám tobbeen, kost lâš puáttám, já tast lii nuuvt hitruu, ko 
uážžu tobbeen njuškođ, já mun lam tego faŋgâlist tääbbin. - - Te 
ferttij rähtiđ olssis taggaar jieijâs maailm. Toho ij peessâm kih-
heen eres ko mun. 
’Kun minä en osannut kieltä alussa ja minä mietin, koulussa kun 
istuin niin mietin, kun näin vaikka linnun, niin mietin, että se 
on tullut sieltä, mistä lie tullut, ja sillä on niin hauskaa, kun saa 
siellä hyppiä, ja minä olen niin kuin vankilassa täällä. - - Sitä piti 
tehdä itselleen sellainen oma maailma. Sinne ei päässyt kukaan 
muu kuin minä.’

Miten vanhemmat suhtautuivat siihen, mitä lapset joutuivat kestämään?

Mun jurdám, et toh iä tiättám. Ko tobbeenhân asuntolast ettii, et 
jis muštâl pääihist, te uážžu siälgán. Et puoh mii tobbeen tábáh-
tuvá te ij uážu muštâliđ pääihist, te mij ep tuostâm. 
’Minä luulen, että ne eivät tienneet. Kun siellä asuntolassa sanot-
tiin, että jos kertoo kotona, saa selkäänsä. Että kaikki, mitä siellä 
tapahtuu, niin ei saa kertoa kotona, niin emme me uskaltaneet.’

Koulu mainitaan suurimpana inarinsaamen kielen uhanalaistumisen 
syynä lähes kaikissa oman haastatteluaineistoni haastatteluissa. Toi-
saalta koulu on tärkeää nähdä osana yhteiskunnan laajempaa moderni-
saatiokehitystä: elinkeinorakenteen muutosta, asutuksen keskittymistä, 
rahatalouteen siirtymistä, liikenneyhteyksien ja tiedonkulun lisäänty-
mistä sekä ylipäänsä valtakulttuurin vaikutuksen vahvistumista. 

Se, mitä kansakoulu teki inarinsaamelaisille ja inarinsaamen 
kielelle, on tuttua niin koko Saamenmaalta kuin lukuisien muiden 
maailman alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen parista. 1990-luvulta 
alkaen eräät valtiot ovat esittäneet virallisen anteeksipyynnön assimi-
laatiopolitiikan toteuttamisesta ja maksaneet sen uhreille symbolisia 
rahallisia korvauksia. Yksi näistä maista on Norja. (Seurujärvi-Kari 
2011: 64.) Suomessa luterilainen kirkko on esittänyt anteeksipyynnön 
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niiden saamelaisiin kohdistuneiden vääryyksien johdosta, joihin kirk-
ko on osallistunut (Suomen ev.lut. kirkko 4.2.2012). Suomen vahin-
gonkorvauslain mukaan valtiolla ei ole velvollisuutta maksaa korva-
uksia ihmisoikeusloukkausten uhreille kuten pakkosuomalaistetuille 
saamelaisille (Yle Sápmi 27.8.2013.) 

3.3. 2   Sota ,  evakko ja  modernisaat io

Koulun lisäksi toinen inarinsaamelaisia 1900-luvulla kohdanneista 
suurista mullistuksista oli sota. Konkreettisimpia sodan seurauksia 
oli se, että Pohjois-Suomen asukkaat joutuivat laajalti evakkoon La-
pin sodan jaloista syyskuussa 1944. Inarilaiset siirrettiin pääasiassa 
Ylivieskaan, suomenkieliselle Pohjois-Pohjanmaalle; joukko länsi- ja 
eteläinarilaisia poropaimentolaisia evakuoitiin enontekiöläisten su-
kulaistensa mukana Ruotsiin. Kotiin Inarin kunnan asukkaat pääsivät 
palaamaan vaiheittain vuoden 1945 keväästä alkaen, suuri joukko 
vasta syksyllä. Vajaat parisataa inarilaista ei palannut vaan jäi asu-
maan evakkoseuduilleen. Evakkoaika oli monille inarinsaamelaisille 
ensimmäinen tiivis kosketus suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuu-
riin. Aseveljistä vihollisiksi muuttuneet saksalaiset tuhosivat vetäy-
tyessään valtaosan Lapin infrastruktuurista. Inarin kunnan rakennus-
kannasta poltettiin 85 %. Lisäksi räjäytettiin sillat ja puhelinpylväät, 
rikottiin veneet ja kalastusvälineet, tapettiin valtava määrä karjaa ja 
poroja ja pilattiin kaivot. Maanteiden varret ja tuhotut kylät oli miinoi-
tettu; kymmeniä inarilaisia kuoli miinoihin, poroista puhumattakaan. 
(Lehtola V-P. 1994.) 

Evakon loputtua suurin osa inarinsaamelaisista joutui rakenta-
maan kotinsa ja elämänsä uudestaan tyhjästä. Inarin kunnan asutus-
keskittymistä tuholta olivat säästyneet vain Angeli, Tirro, Riutula, 
Pyhäjärvi, Toivoniemi, Kuttura ja Lisma (Lehtola V-P. 1994: 162). 
Talot rakennettiin pitkälti vanhoille paikoille, mutta uusien, suoma-
laisten standardien mukaan. Samalla elämä muotoutui monilla muil-
lakin tavoilla suomalaisemmaksi. Evakkoaikana oli omaksuttu mm. 
uusia pukeutumistapoja ja uutta ruokakulttuuria. Maatalouteen alettiin 
soveltaa suomalaisia oppeja. Suomalaisten määrä Inarissa kasvoi jäl-
leenrakennuksen myötä valtavasti: etelästä tuli kirvesmiehiä, Paats-
joen Jäniskosken voimalan rakentajia ja Lemmenjoelle suuntaavia 
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kullankaivajia. Liikenneyhteydet lisääntyivät ja rahatalous tuli perin-
teisen omavarais- ja vaihdantatalouden tilalle. Muutos tapahtui kui-
tenkin eri osissa Saamenmaata eri tahdissa. Tuhoutumattomilla erä-
maa-alueilla suomalaisen kulttuurin invaasio alkoi myöhemmin kuin 
jälleenrakennetuilla alueilla. (Lehtola V-P. 1994: 200–217; Lehtola T. 
1998: 479.) Sotien ja evakon loputtua Inarin kuntaan asutettiin suurin 
osa kotiseutunsa Neuvostoliitolle menettäneistä kolttasaamelaisista 
ja Petsamon suomalaisista. Aluksi koltat asettuivat kunnan kaakkois-
osiin Luton alueelle ja sitten pysyville sijoilleen Sevettijärven seu-
dulle ja Inarijärven eteläpuolella Nellimiin ja Keväjärvelle. Petsamon 
suomalaisia asettui mm. Sikovuonoon ja Akujärvelle. (Lehtola V-P. 
1994: 170–188). 

Niin mullistavia ja tuhoisia kuin sota ja evakko saamelaiskulttuu-
rille olivatkin, ne toivat mukanaan myös positiivista kehitystä. Eva-
kossa alkoi Suomen saamelaisten yhteiskunnallinen järjestäytyminen, 
kun Alavieskassa perustettiin keväällä 1945 ensimmäinen saamelais-
ten oma järjestö Samii Litto. Sen tavoitteena oli nostaa saamelaiset ta-
sa-arvoiseen asemaan suomalaisten kanssa niin kulttuurillisessa kuin 
taloudellisessa mielessä sekä kohentaa saamen kielen ja kulttuurin 
asemaa. (Lehtola V-P. 1994: 152–153.) Sodan ja Neuvostoliiton sane-
lemien rauhanehtojen jälkeen nationalismi lientyi Suomessa, mikä loi 
pohjaa vähemmistöoikeuksien vaatimuksille. Myös YK:n yleismaa-
ilmallinen ihmisoikeuksien julistus pakotti Suomea tarkastelemaan 
uudelleen vähemmistöpolitiikkaansa. Keväällä 1947 Saamenmaalta 
suuntautui Helsinkiin viisihenkinen saamelaislähetystö esittämään 
saamelaisia koskevia ajankohtaisia huolia presidentti Paasikivelle. 
Esille nostettiin mm. kolttien asutukseen, saamen kielen ja poronhoi-
don suojeluun liittyviä kysymyksiä. Näkyvin tulos lähetystön matkasta 
oli Saamelaisasiain komitean perustaminen. Komitea teki useita ehdo-
tuksia mm. poronhoitolain muuttamiseksi, saamelaislain luomiseksi 
ja saamelaisalueen perustamiseksi, mutta ehdotusten toteutuminen vei 
vuosikymmeniä. Saamelaisasiain komitea pyrki vakiinnuttamaan ter-
min ”saamelainen” viralliseen käyttöön lappalainen-nimityksen tilal-
le. (Lehtola V-P. 1994: 225–229 ja siinä mainittu kirjallisuus.) 

Sotia seuranneen jälleenrakennuksen aikana Inarin liikenneyh-
teydet laajenivat nopeasti. Ennen sotia rakennetut maantiet jouduttiin 
tekemään uudestaan. Jo vuonna 1946 maantie ja postiautot kulkivat 
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Kaamaseen asti. 1950-luvulla saatiin tiet Menesjärvelle ja Lemmenjo-
elle ja Koppeloon, 1960-luvulla Sevettijärvelle asti. Maantieliikenteen 
lisäksi joillakin reiteillä oli käytössä lumikiitäjiä, ja poroillakin kuljet-
tiin edelleen. Ivalon lentokenttä avattiin säännölliselle matkustajalii-
kenteelle vuonna 1955. Liikenneyhteyksien myötä Inariin alkoi suun-
tautua matkailua, ja 1950-luvulla sillä alkoi olla jo merkitystä kunnan 
elinkeinorakenteen kannalta. (Lehtola V-P. 2003: 465–468.)

Suomen saamelaisten suomalaistuminen kiihtyi voimakkaas-
ti 1950-luvulla (Nickul 1968: 73). Myös inarinsaamen kielen käyttö 
kotikielenä koki selvästi dramaattisimman muutoksen 1940-luvun ja 
1960-luvun välillä. Eräs iäkäs haastateltu kuvaa oman perheensä kieli-
tilannetta 1950-luvulla. Suomen kieli oli jo tullut saamen kielen tilalle:

Kalhân tot lâi lappuumin jo, mii pääihist kuittâg jo. Kalhân tot 
ákku, kal muu vyene liijká sáárnui párnáigijn sämikielâ, mutâ 
kuittâg tot suomâkielâ lâi tast pajemustáá. 
’Kyllähän se oli katoamassa jo, meidän kotona ainakin jo. Kyl-
lähän se mummo, minun anoppini silti puhui lasten kanssa saa-
mea, mutta kuitenkin se suomen kieli oli siinä päällimmäisenä.’

Syrjemmällä asutuskeskuksista inarinsaame säilytti asemansa pitem-
pään kuin kylissä. Eräs 1950-luvulla syntynyt haastateltu oppi inarin-
saamen kotikielenään ja on aina pitänyt sitä vahvimpana kielenään. 

NN: Munjin tot lii kale uáli älkkee lonottiđ kielâ suomâkielâst 
anarâškielân, já jiešalnees maŋgii älkkeeb vala, ko maŋgâid 
aašijd puáhtá anarâškielân ettâđ tienávt maht juurdâš. - - 
’Minulle on kyllä aina ollut helppoa vaihtaa kieltä suomesta ina-
rinsaameen, ja itse asiassa monesti helpompikin vielä, kun monia 
asioita voi sanoa inarinsaameksi sillä lailla miten ajattelee. - - ’

AP: Et tun jurdáh, et tust lii sämikielâ tot nanosumos kielâ? 
’Että sinä ajattelet, että sinulla on saamen kieli se vahvin kieli?’

NN: Lii, lii tiäđust-uv, ko lam tom avepeeivi sárnum jiemge lah 
kuássin joskâm sárnumist. 
’On, on tietenkin, kun olen sitä iän kaiken puhunut enkä koskaan 
ole lakannut puhumasta.’
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Sama haastateltu kuvailee, miten inarinsaame pysyi vahvasti yllä 
myös kouluaikana:

Mun orom muštemin, et mun lijjim kuálmád luokkaast vala te 
motomin vahâgist västidim anarâškielân, veikâ suomâkielân lâi 
koijâdâm. 
’Muistelisin, että minä olin kolmannella luokalla vielä, niin jos-
kus vahingossa vastasin inarinsaameksi, vaikka suomeksi oli 
[opettaja] kysynyt.’

Kalehân mij tobbeen koskâinân sáárnuim ain sämikielâ ko lâi 
rijjâäigi, ko puoh oholoopâid-uv tobbeen asuntolast aasâi. 
’Kyllähän me siellä keskenämme puhuimme aina saamea, kun 
oli vapaa-aikaa, kun kaikki viikonloput siellä asuntolassa asui.’

Ennen toista maailmansotaa syntyneistä inarinsaamenkielisten van-
hempien lapsista lähes kaikki oppivat saamea kotikielenään. Sota-aika 
mullisti koko sen elämänmuodon ja yhteisön, jossa inarinsaame oli 
toiminut luontaisena kommunikoinnin kielenä. Inarinsaamelaiset kak-
sikielistyivät laajalti, ja avioliitot etelästä muuttaneiden suomalaisten 
ja inarinsaamelaisten välillä yleistyivät. 1950-luvulla inarinsaamen 
aktiivinen oppiminen kotikielenä enää ollut selviö niissäkään perheis-
sä, joissa molemmat vanhemmat puhuivat inarinsaamea. 1960-luvulla 
syntyneistä inarinsaamelaisista enää kourallinen oppi inarinsaamea 
aktiivisesti. 1970–80-luvuilla inarinsaame oli menettänyt kotikielen 
funktion lapsiperheissä – poikkeuksena vain kaksi perhettä (ks. 9.2.2). 
Niinpä vuonna 1997, kun kielipesätoiminta alkoi, alle 30-vuotiaita 
aktiivisesti inarinsaamea puhuvia henkilöitä oli neljä tai viisi. Noin 
30–50-vuotiaita puhujia oli vielä useita kymmeniä, mutta kieltä käy-
tettiin hyvin rajallisissa yhteyksissä. Suomi oli muodostunut paitsi 
modernin työelämän, koulutuksen, median ja yhteiskunnan kieleksi 
niin myös useimpien sosiaalisten verkostojen kieleksi. Inarinsaamesta 
oli muutamassa vuosikymmenessä tullut vanhusten kieli.  
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3.4   Saamelaisl i ikkeen jär jestäy t yminen ja 
inar insaamelaiset

Saamelaisliikkeen juuret ulottuvat 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun 
alkuun, jolloin eri alueilla virisi pyrkimyksiä nostaa esille saamelais-
kulttuuria ja ajaa saamelaisten asioita. Saamelaisten kulttuurisista ja 
kielellisistä oikeuksista alettiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa pu-
hua laajemmassa määrin toisen maailmansodan jälkeen. Yhteispoh-
joismainen saamelaisyhteistyö virisi 1950-luvulla. Irja Seurujärven 
mukaan saamelaisliikkeestä käsitteenä voidaan puhua vasta, kun se 
voimistui Suomessa 1960-luvulla ja johti lopulta saamelaisvaltuus-
kunnan (myöhemmin Saamelaiskäräjät) perustamiseen vuonna 1973. 
(Seurujärvi-Kari 2012: 37–39, 43.) Saamelaisliike syntyi osaksi glo-
baalia alkuperäiskansojen taistelua oikeuksiensa, kulttuuriensa ja kiel-
tensä puolesta, ja solidaarisuus maailman muiden alkuperäiskansojen 
kanssa oli saamelaisliikkeen tärkeä voimavara (Anttonen 1999: 135). 
Toisaalta Nyyssösen mukaan (2007: 334) Suomen saamelaisten paris-
sa alkuperäiskansaliikkeen kansainvälinen konteksti ei noussut niin 
merkittäväksi kuin monien muiden kansojen keskuudessa.

Yhteispohjoismaisen saamelaisliikkeen tärkeimpiä etappeja oli-
vat Pohjoismaisen saamelaisneuvoston (nykyään Sámiráđđi, Saame-
laisneuvosto) perustaminen 1956 ja kolmen vuoden välein järjestetyt 
saamelaiskonferenssit vuodesta 1953 alkaen. 1960-luvulla saamelais-
ten asioita ajoivat vielä pitkälti akateemiset ei-saamelaiset, mutta vä-
hitellen saamelaisten osuus kasvoi. Seurujärvi-Karin mukaan vuoden 
1971 Jällivaaran saamelaiskonferenssi oli käänne kohti saamelaisten 
aktivoitumista ja saamelaisvetoista saamelaispolitiikkaa. Altan–Kau-
tokeinojoen patohanke vuosina 1979–81 muodostui saamelaisliik-
keen vedenjakajaksi erityisesti Norjassa, mutta myös muilla alueilla. 
Vaikka taistelu vapaan joen puolesta hävittiin, se nosti saamelaiset ja 
heidän oikeutensa ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden enemmistöjen 
ja koko maailman tietoisuuteen. 1980- ja 90-luvulla saamelaisten oi-
keudet omaan kulttuuriinsa, kieleensä, elinkeinoihinsa ja maankäyt-
töönsä vahvistuivat vähin erin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Edel-
läkävijämaana on lähes kaikilla aloilla ollut Norja. Vuodesta 1992 
Venäjän saamelaiset ovat toimineet osana yhteissaamelaista liikettä, 
mm. Saamelaisneuvostossa. (Seurujärvi-Kari 2012: 42–47.) He eivät 
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kuitenkaan koskaan ole saavuttaneet likimainkaan sellaisia kielellisiä 
ja kulttuurisia oikeuksia kuin Pohjoismaiden saamelaiset, ja Venäjän 
saamen kielten tilanne on hyvin vaikea (ks. Scheller 2011a ja 2011b).

Suomessa saamelaisilla on perustuslaissa vahvistettu ja kult-
tuuri-itsehallintolaissa määritelty asema alkuperäiskansana vuodesta 
1995 alkaen. Kulttuuri-itsehallintoa toteuttaa Saamelaiskäräjät, joka 
on lailla vahvistettu saamelaisten edustuksellinen elin (Laki Saame-
laiskäräjistä). Saamelaisten kielellisiä oikeuksia vahvistettiin vuonna 
1991 lailla saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa, jonka pohjal-
ta vahvistettiin saamen kielilaki 2003 (ks. Saamen kielilaki ja luvut 
4.1 ja 4.6.1). 

Julkiseen keskusteluun saamelaiskielten ja -kulttuurin tilasta 
osallistui sotienjälkeisillä vuosikymmenillä yksittäisiä inarinsaame-
laisia, etupäässä Sabmelaš-lehteen ahkerasti kirjoittanut Lesk-Ant 
Uulá, Uula Morottaja (1892–1963). Vuonna 1959 julkaistussa inarin-
saamenkielisessä kirjoituksessa Morottaja esittää vakavan huolensa 
inarinsaamen katoamisesta. Pääsyyllisenä inarinsaamen romahduk-
seen hän pitää suomenkielistä kansakoululaitosta: lapset eivät kuule 
koulussa sanaakaan äidinkieltään, ja jos joku sana saameksi kuuluu, se 
on pohjoissaamea. (Olthuis 2000: 571.) 1960-luvulla esille nousi nuori 
opettajaopiskelija Kuobžâ-Saammâl Matti, Matti Morottaja (s. 1942), 
joka alkoi kirjoittaa inarinsaameksi ja ottaa kantaa saamelaiskulttuuria 
ja äidinkieltään koskeviin kysymyksiin. Morottaja oli mukana Saa-
melaisvaltuuskunnan toiminnassa sen alusta, vuodesta 1973 saakka, 
samoin kuin Saamelaisneuvostossa. (Siida: Anarâš. Matti Morottaja.) 
Kokonaisuudessaan inarinsaamelaiset kuitenkin olivat saamelaisliik-
keessä useita vuosikymmeniä melko lailla näkymättömissä. 

Olthuis & al. tarkastelevat (2013: 145–146) inarinsaamen kie-
len nykytilaa ja tulevaisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä. Yhtenä kie-
len elinvoimaisuuteen vaikuttavana tekijänä nähdään se, kuinka hyvin 
inarinsaamen asema itsenäisenä kielenä tunnistetaan. Saamen kieli 
tarkoittaa usein edelleen pelkästään pohjoissaamen kieltä.

Even in the area where these languages are spoken, not many 
people realise that AS [Aanaar Saami = Inari Saami] and North 
Saami are different languages altogether. It is easy to bundle 
them into one. North Saami has been the “norm” and “Saami 
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language” has been a synonym for North Saami for such a long 
time that it will take more time to raise awareness.
’Edes alueilla, joilla näitä kieliä puhutaan, monet eivät ymmärrä, 
että inarinsaame ja pohjoissaame ovat aivan eri kieliä. Ne on 
helppo niputtaa yhteen. Pohjoissaame on ollut ”normi” ja ”saa-
men kieli” on ollut pohjoissaamen synonyymi niin pitkään, että 
tietoisuuden nostaminen vie vielä aikaa.’

1900-luvun Inarissa eri saamen kielet olivat keskenään hierarkkises-
sa asemassa. Yksi seikka, joka tästä kertoo, on se, missä määrin eri 
saamelaisryhmät osasivat toistensa kieliä. 1900-luvun alkupuoliskolla 
ja joillakin alueilla vielä sotien jälkeen syntyneet inarinsaamelaiset 
oppivat laajalti pohjoissaamea (ks. esim. Valtonen 2014: 113–114). 
Kaksikielisyys ei kuitenkaan ollut molemminpuolista (kaksikielisyy-
den yksi- ja kaksisuuntaisuudesta ks. luvut 5.2.2, 8.1.2 ja 9.4.1). Eräs 
informanttini toteaa omasta lapsuusympäristöstään:

Anarâšah lijjii máttááttâllâm pajekielâ, mut pajekielâliih iä kale 
máttám anarâškielâ.
’Inarinsaamelaiset olivat opetelleet pohjoissaamea, mutta poh-
joissaamenkieliset eivät kyllä osanneet inarinsaamea.’

Samantyyppisestä monikielisen alueen kielihierarkiasta raportoi esi-
merkiksi Alastair Walker (2001: 269) artikkelissaan Saksan Pohjois-
Frieslandin kielitilanteesta: friisin ja juutin (alueella puhuttu tanskan 
kielen murre) puhujat osaavat lähes aina myös alasaksaa ja itsestään-
selvästi yläsaksaa, kun taas alasaksan ja yläsaksan puhujat osaavat hy-
vin harvoin friisiä tai juuttia. Inarinsaamen revitalisaation aikana tämä 
yksisuuntaisen kaksikielisyyden perinne on saanut osakseen myös 
kritiikkiä (ks. 5.2.2). Viime aikoina esille onkin noussut entistä enem-
män ns. monisaamenkielinen kommunikointimalli, jossa eri saamen 
kielten puhujat käyttävät omia kieliään toistensa kanssa (ks. 9.4.1). 

Saamelaisliikkeen alkuvuosikymmeninä inarinsaamelaiset tunsi-
vat usein jäävänsä väliinputoajiksi, joita ei juuri tunnettu ja joiden asi-
aa kukaan ei ajanut. Tällaisia tulkintoja tulee runsaasti esille omassa 
tutkimusaineistossani. Inarinsaamelaisten mukaan saamen kielelle ja 
saamelaiskulttuurille tarkoitettu tuki meni automaattisesti pohjoissaa-
menkielisten hyväksi, ”valtasaamelaiset” (erään informanttini käyttä-
mä ilmaus) eivät ottaneet huomioon inarinsaamelaisia, ja suomalaisilla 
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ei yleensä ollut aavistustakaan siitä, että Suomessa on useita erilaisia 
saamelaisryhmiä ja saamen kieliä. Tämä tunne välittyy hyvin konk-
reettisesti Matti Morottajan pääkirjoituksesta kesäkuun 1990 Anarâš-
lehdessä. Kirjoituksen otsikko on Kooskân kočâttum anarâšah, ’Väliin 
pudotetut inarinsaamelaiset’. Morottajan mielestä inarinsaamelaisia ei 
ole otettu huomioon saamelaisasioiden ajamisessa. Hän peräänkuulut-
taa yhteisön omaa aktiivisuutta: on aika alkaa ajaa omia asioita itse, 
kun muut eivät sitä tee. Morottaja (1990a) kirjoittaa: 

Táášâš lii tile lamaš taggaar, et ko sämmilij ääših láá pyeredum, 
te puárádusah kyeskih táválávt orjâlâšâid. - - Mut anarâšah 
láá kočâttum kooskân. Vâi kost láá anarâškomiteah ja toimâko-
deh? - - Nabai kielâlaavah? Uđđâ kielâlahâeävtuttâš ij tuubdâ 
anarâškielâ. - - Anarâškielâ seervi váldupargo lii tiäđust-uv 
kielâašij ovdedem, mut kal kustoo ferttip älgiđ vahá jyehi kuáv-
lun tieđettiđ et mij še lep taan maailmist.
’Tähän saakka tilanne on ollut sellainen, että kun saamelaisten 
asioita on parannettu, niin parannukset koskevat tavallisesti 
pohjoissaamelaisia. - - Mutta inarinsaamelaiset on pudotettu 
väliin. Vai missä ovat inarinsaamelaiskomiteat ja -toimikunnat? 
- - Entä kielilait? Uusi kielilakiehdotus ei tunne inarinsaamea. 
- - Anarâškielâ servin päätehtävä on tietenkin kieliasioiden edis-
täminen, mutta kyllä meidän näemmä täytyy alkaa pitää enem-
män ääntä siitä, että mekin olemme olemassa.’ 

Kuinka paljon syrjityksi ja unohdetuksi tulemisen kokemukset perus-
tuvat todelliseen pohjoissaamelaisten harjoittamaan ylenkatseeseen ja 
syrjintään? Onko kyse ollut pohjoissaamenkielisessä yhteisössä taval-
lisesta käytänteestä vai yksittäistapauksista? Voiko olla kyse osittain 
myös inarinsaamelaisten omasta passiivisuudesta tai kenties alem-
muudentunteesta, joka alkoi elää omaa elämäänsä ja toteuttaa itseään? 
Nämä kysymykset vaatisivat lisäselvitystä. Todennäköistä on ainakin 
se, että inarinsaamelaisten väheksytyksi tulemisen kokemus vähensi 
heidän kiinnostustaan osallistua yleissaamelaiseen kulttuurielämään 
ja politiikkaan, mikä taas teki heistä entistä näkymättömämpiä. 

Kolttasaamelaisten asema ei ollut yleissaamelaisessa yhteisössä 
sen vahvempi, mutta toisaalta heillä oli tukenaan oma edustukselli-
nen elimensä Sijdsååbbar, Kolttien kyläkokous, sekä vuonna 1955 
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säädetty kolttalaki (ks. Kolttalaki). Inarinsaamelaisten etuja ei puo-
lustanut mikään instituutio. Professori Lea Laitinen, joka on mm. ke-
rännyt kieliaineistoa inarinsaamelaisten parissa 1960-luvun lopusta 
alkaen, kuvailee inarinsaamelaisten ja inarinsaamen kielen tilannetta 
ja asemaa yleissaamelaisessa kansallisessa nousussa: 

AP: Miten silloin alkuvuosina koit asenteet inarinsaamea koh-
taan? 

LL: En minä tiedä, oliko sitä oikein ollenkaan olemassa. Ei sitä 
pidetty oikein minään. Pohjoissaamelaisilla kansallinen liike 
alkoi 70-luvulla, mutta inarinsaamelaisilla ei sellaista tapahtu-
nut ollenkaan. Ja siinä oli niin valtavat erot saamelaisten itse-
tunnossa, se oli aika voimakas ja jyrkkä se pohjoissaamelainen 
liike kun se nousi.

Haastattelumateriaalissani on runsaasti viitteitä saamelaisryhmien vä-
lisestä arkipäivän arvohierarkiasta ja väheksynnästä. Monet vanhem-
pia ikäluokkia edustavat haastatellut muistavat, miten utsjokelaiset 
pilkkasivat inarinsaamelaisia ja inarinsaamen kieltä. 

Pajeulmuuh-uv motomin, jiem mun pääihist tom kuullâm, mut ain 
tääbbin Anarist ko lijjii markkâneh, te toh pajekielâ ulmuuhhân 
puohtii ettâđ, et ”Diet dat gal leat doavkes anaraččat!” 
’Pohjoissaamelaisethan joskus, en minä sitä kotona kuullut, 
mutta aina täällä Inarissa kun oli markkinat, niin ne pohjois-
saamenkielisethän saattoivat sanoa, että ”Ne ne kyllä on tyhmiä 
inarinsaamelaisia!”’

Saman fraasin muistaa lapsuudestaan vielä 1950-luvulla syntynyt 
haastateltukin:

Toh ucjuuvâliih läävejii ain ettâđ et ”doavkes anaraččat”. 
’Ne utsjokiset tapasivat aina sanoa, että ”tyhmät inarinsaame-
laiset”.’

Samoin haastatteluissa tulee esille se menneiden vuosikymmenten 
asenneilmapiiri, että suurporonhoitoa harjoittavat pohjoissaamelai-
set olivat ”niitä kunnon saamelaisia”, inarinsaamelaiset tulivat arvo-
järjestyksessä heidän jälkeensä, ja kaikkein alinna asteikolla olivat 
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kolttasaamelaiset. Monien haastateltujen mielestä pohjoissaamelais-
ten väheksyvä asenne inarinsaamelaisia kohtaan alkoi hälventyä vasta 
kielipesätoiminnan myötä 1990-luvun lopulla. Siitä lähtien ei ole ai-
nakaan julkisessa keskustelussa enää esitetty, että inarinsaamelaisten 
kannattaisi vaihtaa oma, kuoleva kielensä pohjoissaameen. 

Ilmiöstä löytyy mainintoja myös kirjallisuudessa. T. I. Itkonen 
(1948: 153) viittaa Suomen saamelaisten arvohierarkiaan, jossa ina-
rinsaamelaiset ovat pohjoissaamenkielisiä poro- ja jokisaamelaisia 
alempana, mutta tuntevat puolestaan ylemmyyttä suhteessa koltta-
saamelaisiin. ”Jos Utsjoen murretta puhuva menee naimisiin Inarin 
kalastajan kanssa, tulee edellisen murre kotikieleksi”, toteaa Itkonen. 
Yllä esille tullut utsjokelaisten tapa käyttää inarinsaamelaisista ilma-
usta ”doavkes anaraččat” mainitaan joissakin lähteissä (Itkonen T. I. 
1948: 153; Itkonen T. I. 1991: 139). Kalle (Karl) Nickulin saamelais-
konferenssipuheenvuorossa vuodelta 1953 (Nickul 1957: 297–298) 
todetaan, että ”tunturikielisten” joukossa väheksytään toisinaan pie-
nempiä saamen kieliä ja uskotaan, että yksi saamen kirjakieli riittää 
Suomessa. Nickul korostaa kaikkien saamen kielten arvoa ja pelkää, 
että jos eri saamen kielten puhujat eivät arvosta toistensa kieliä, ei voi 
odottaa paljonkaan esim. valtion koulutuspolitiikalta, mitä tulee saa-
melaisten huomioimiseen. Sanna Valkonen toteaa (2009: 247–249), 
että eri saamelaisryhmät ovat olleet hierarkkisissa suhteissa toisiin-
sa, mutta myös suvut ja elinkeinot ovat luoneet hierarkioita. Minna 
Rasmus sivuaa tutkimuksessaan saamelaisten asuntolakokemuksista 
(2008: 77–81) saamelaisyhteisön sisäisiä hierarkioita osin oman haas-
tatteluaineistonsa ja osin kirjallisuuden pohjalta. Esille tulee niin po-
rosaamelaisten ylenkatse talollisia saamelaisia kohtaan kuin utsjokis-
ten ylenkatse inarinsaamelaisia kohtaan ja kolttasaamelaisten asema 
hierarkian alimmalla tasolla. Toisaalta kiusaamista on esiintynyt myös 
pohjoissaamelaisia kohtaan mm. murre-erojen vuoksi. V-P. Lehtolan 
mukaan (2013: 29–30) inarinsaamelaisten ja utsjokelaisten välillä oli 
runsaasti kahnauksia ja molemminpuolista ylenkatsetta. 

Toisenlaiseen johtopäätökseen on tullut Taarna Valtonen, joka on 
tutkinut mm. Pohjois-Inarin Čovčjävri–Kosseennâmin (Syysjärven–
Paksumaan) alueen paikannimistöä kulttuurisuhteiden kuvastajana. 
Hän tulkitsee (2014: 345) alueen paikannimistön inarinsaamen- ja 
pohjoissaamenkielisten varianttien perusteella, että kyseisellä alueella 
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kahden kieliryhmän välit ovat olleet tasapuoliset ja konfl iktittomat. 
Tämä on pääteltävissä siitä, että pohjoissaamenkieliset paikannimet 
noudattelevat inarinsaamelaisia alkuperäisnimiä. Jos pohjoissaamelai-
set olisivat suhtautuneet inarinsaameen alentuvasti, he eivät Valtosen 
teorian mukaan olisi omaksuneet inarinsaamenkielisiä nimiä omaan 
kieleensä mukauttamalla vaan nimenneet paikat itse. 

Vähemmistön vähemmistön problematiikkaan liittyy groupis-
min eli ryhmäyttämisen ja yhtenäisyyden ylikorostamisen ilmiö, jota 
Sanna Valkonen kuvaa saamelaisuuden poliittisuutta käsittelevässä 
tutkimuksessaan. Sen kautta saamelaiset on dekolonisaation nimissä 
esitetty yhtenäisenä kansana, jota yhdistää sama historia, kulttuuri, 
identiteetti ja kokemukset. Ilmiöön kuuluu sisäisten erojen ainakin 
väliaikainen häivyttäminen. Groupismin voi nähdä voimaannutta-
vana, tarkoituksenmukaisena ja välttämättömänä jälkikoloniaalisena 
strategiana, jonka avulla saamelaiset ovat päässeet eroon saamelai-
suuden stigmasta ja tulleet poliittisesti tunnustetuiksi toimijoiksi. Sitä 
on kuitenkin pystyttävä kritisoimaan ja purkamaan, jotta saamelaisuus 
pääsee kukoistamaan ja kehittymään eteenpäin kaikissa muodoissaan. 
(Valkonen 2009: 11–18.) 

3.5   Anarâšk ielâ  ser v i  r y

3.5.1   Yhdist yk sen perustaminen ja  toiminta

4.12.1986 Ivalossa perustettiin yhdistys nimeltä Anarâškielâ servi ry 
(jatkossa myös AS). Sen perustamisasiakirjan allekirjoittivat Matti 
Morottaja, Ilmari Mattus ja Veikko Aikio. Yhdistyksen tarkoitus oli 
sääntöjen mukaan ”inarinsaamen kielen edistäminen lehti- ja kirjatoi-
minnalla sekä tiedottamisella”. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Mo-
rottaja ja sihteeriksi Ilmari Mattus. (Mattus Il. 2011: 3.) Molemmat 
jatkoivat näissä toimissa aina vuoden 2011 vuosikokoukseen saak-
ka. Matti Morottaja kuvaa yhdistyksen syntymistä maaliskuun 1997 
Anarâš-lehden pääkirjoituksessa. Hänen mukaansa yhdistys oli vält-
tämätön kolmesta syystä: pohjoissaamen kieli oli jyräämässä inarin-
saamen kielen, inarinsaamelaiset olivat jäämässä näkymättömiin ja 
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kuulumattomiin ja saamelaisten yhteisiä asioita ajettiin pääasiassa 
suomen kielellä. Tarvittiin yhdistys, joka ajaisi inarinsaamen kielen 
asiaa inarinsaamen kielellä. Morottaja kirjoittaa (Morottaja M. 1997):

Servi ferttij šoddâđ. Toos lijjii maŋgâ-uv suujâ. Ohtâ lâi tot, et 
ton ááigán oroškuođij, et orjâlâškielâst šadda puoh sämmilij 
kirjekielâ já anarâškielâst ij lah ano ige árvu. Nubbe lâi tot et 
mudoi-uv anarâšâi ääših päsiškuottii stuorrâ kammui vuálá. Lâi 
čielgâsávt uáinimist, et säämiašij ovdánmist ávhásteleh iänáážin 
iäráseh ko anarâšah. Ävkki monâškuođij mii lappâđ kyevt-
pele: orjâlâššááid ja nuorttâlâššááid. Ton suijâ-uv lii čielgâs; 
orjâlâšaj láá enâmustáá ja nube tááhust nuorttâlâšâi tile kool-
gâi historjálâš sujâi tiet oovdedškyettiđ nanosávt sođij maŋa. 
Kuálmádin suijân puáhtá ettâđ vala tom, ko sämmilij čuákkimijn 
lâi talle čuákkimkiellân ain peri suomâkielâ, ”vâi puohah ädde-
jeh”. Tiädust-uv lii cielgâs et puoh sämmiliih iä määti sämikielâ, 
mut oroi kuittâg unohâs ja váivi sárnuđ sämmilij aaššijn suomâ-
kielân, kuittâg muu mielâst. Oroi tegu ličij puolâšin ulguupeln 
lieggâ tupán kuovlâmin. Lieggâ ääššist sárnu, mut jieš kuittâg 
kalmoo. Nuuvtpâ lâi-uv aaibâs čielgâs et uđđâ seervi virgâlâš 
kiellân šoodâi anarâškielâ.
’Seuran täytyi syntyä. Siihen oli useampiakin syitä. Yksi oli se, 
että siihen aikaan tuntui, että pohjoissaamesta tulee kaikkien saa-
melaisten kieli eikä inarinsaamella ole käyttöä eikä arvoa. Toi-
nen oli se, että muutenkin inarinsaamelaisten asiat alkoivat jäädä 
ison kengän alle. Oli selvästi nähtävissä, että saamelaisasioiden 
ajamisesta hyötyvät enimmäkseen muut kuin inarinsaamelaiset. 
Hyöty alkoi mennä meidän ohitsemme kahdelta puolen: pohjois-
saamelaisille ja kolttasaamelaisille. Syy siihen on selvä; pohjois-
saamelaisia on eniten, ja toisaalta kolttien tilannetta piti histori-
allisista syistä voimakkaasti edistää sotien jälkeen. Kolmantena 
syynä voi vielä mainita sen, että saamelaisten kokouksissa oli 
kokouskielenä silloin aina vain suomi, ”että kaikki ymmärtäisi-
vät”. Totta kai on selvä, etteivät kaikki saamelaiset osaa saamea, 
mutta tuntui kuitenkin ikävältä ja harmilliselta puhua saamelais-
ten asioista suomeksi, ainakin minusta. Tuntui, kuin olisi pakka-
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sesta kurkistamassa lämpimään tupaan. Lämpimästä asiasta on 
puhe, mutta itse kuitenkin palelee. Niinpä olikin aivan selvää, 
että uuden yhdistyksen viralliseksi kieleksi tuli inarinsaame.’ 

Säännöissä vahvistettiin myös se, että yhdistyksen varsinaiseksi jä-
seneksi voi liittyä vain henkilö, joka osaa inarinsaamen kieltä. Tuki-
jäseneksi voivat liittyä muutkin. Varsinaisten jäsenten määrä kohosi 
vuosituhannen vaihteessa noin kahteensataan henkilöön ja pysytteli 
suunnilleen samalla tasolla, kunnes vuonna 2010 se nousi 242 henki-
löön (Mattus Il. 2011: 12). Vuoden 2013 lopussa varsinaisia jäseniä oli 
267 (Anarâš-lostâ 2014 vyesimáánu: 16). 

Anarâškielâ servi perustettiin nimenomaan kieliseuraksi, ei ylei-
seksi kulttuurijärjestöksi. Edellä siteeratussa pääkirjoituksessaan (Mo-
rottaja M. 1997) Matti Morottaja pohtii, että kielen lisäksi muidenkin 
asioiden ajamiselle olisi toki ollut tarvetta. Huoli kielen säilymisestä 
oli kuitenkin suurempi ja akuutimpi kuin mikään muu, sillä kieli oli 
uhanalaistunut kriittiseen pisteeseen. Morottajan mukaan kielen mu-
kana elää tai kuolee muukin kulttuuri. 

Anarâškielâ servistä muodostui inarinsaamen kielen ja inarinsaa-
melaisuuden tärkein ylläpitäjä ja edistäjä. Se on toimintavuosiensa ai-
kana järjestänyt inarinsaamen kielen kursseja aikuisille sekä erilaista 
vapaa-ajan toimintaa. Nämä tulevat esille tutkimuksessani esim. lu-
vuissa 4.4.1 ja 4.5.4. AS on myös kustantanut kirjallisuutta ja musiik-
kia, kuten Ilmari Mattuksen romaanin Čovčjäävrist Kaamâsân (1996) 
ja Aune Kuuvan äänitteet Äijihkeđgi (Kuuva 1994b) ja Pálgáh (Kuuva 
2004) ja inarinsaamen kielellä räppäävän Mikkâl Antti Morottajan eli 
Amocin esikoislevyn Amok-kaččâm vuonna 2007 (Amoc 2007).

Anarâš-lehden (ks. seuraava alaluku) lisäksi erityisesti inarin-
saamenkielinen kielipesätoiminta kuului yhdistyksen työläimpään 
ydintoimintaan 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Kielipesätoimintaa 
kuvataan tutkimukseni luvuissa 4.2 ja 6. Yhdistys on kielipesätyön-
tekijöiden työnantaja, mikä tarkoitti vuonna 1997 hallintotöiden mo-
ninkertaistumista. Yhdistyksen johto ja hallituksen jäsenet eivät ole 
missään vaiheessa saaneet palkkaa työstään. Lehden kokoaminen, 
kustannustoiminta, kielipesätoimintaan liittyvä työnantajabyrokratia 
ja kaikki muu toiminta on hoitunut vapaaehtoisvoimin. Tämä työ oli 
pitkälle 2000-luvun puolelle lähinnä yhdistyksen perustaneiden Matti 
Morottajan ja Ilmari Mattuksen harteilla, kunnes vuosikokouksessa 
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2011 yhdistyksen johto uudistui. Nykyään puheenjohtajana toimii 
FT Marja-Liisa Olthuis. Vuodesta 2011 alkaen yhdistyksellä on ol-
lut osa-aikainen hallintotyöntekijä. Tarpeen ja rahatilanteen mukaan 
yhdistys on palkannut määräaikaisia projektityöntekijöitä esimerkiksi 
kielipesissä käytettävän materiaalin kehittämiseen. Anarâškielâ servi 
onkin tutkimukseni tarkastelujakson aikana muuttunut pienestä, va-
paaehtoistyöhön perustuvasta kansalaisjärjestöstä monipuoliseksi yh-
teiskunnalliseksi toimijaksi, jolla on Inarin ja saamelaisyhteisön kon-
tekstissa myös työllistävä merkitys. 

Vuodesta 2008 alkaen Anarâškielâ servin piirissä on toiminut 
tutkimusryhmä, jota vetää Marja-Liisa Olthuis. Tutkimusryhmässä on 
ollut mukana eri ihmisiä kulloinkin meneillään olevien inarinsaamen 
kielen tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvien hankkeiden mukaan. 
Toteutuneita hankkeita ovat inarinsaamen täydennyskoulutus 2009–
2010, siihen liittyvien nettisivujen ja materiaalipankin kokoaminen 
(ks. CASLE) ja uusimpana inarinsaamen kieliteknologinen kehittämi-
nen Giellatekno-keskuksen puitteissa (ks. Olthuis & Trosterud 2015 
sekä luku 4.6.2). 

3.5. 2   Anarâšk ie lâ  ser v i  ja  inar insaamen rev ita l isaat io

Anarâškielâ servin keskeinen rooli inarinsaamen kielen revitalisaation 
alullepanijana ja vetäjänä on niin selkeä, että olen joutunut puntaroi-
maan, missä kohdin tutkimustani on oikeutettua puhua kieliyhteisös-
tä ja sen valinnoista ja kieliasenteista ja missä kohdin on puhuttava 
yksilöidymmin AS:n aktiiveista ja yhdistyksen linjavedoista. Koska 
AS aloitti inarinsaamen kielen revitalisaation ja on ollut ainoa yksin-
omaan sitä systemaattisesti ajava instituutio, inarinsaamen kielen re-
vitalisaatiota määrittelee ja luonnehtii AS:n valitsema linja. Jos revi-
talisaatio ymmärretään laajemmin kaikkena toimintana inarinsaamen 
kielen hyväksi, toimijoita on toki ollut huomattavasti enemmän: Ou-
lun yliopisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus, Suomen valtio, Saamelaiskäräjät, Inarin kunta, Suo-
men Kulttuurirahasto jne. Näiden eri tahojen toiminta inarinsaamen 
kielen elvytyksessä tulee esille tutkimuksen luvuissa 4, 6 ja 7. 

AS:n voi katsoa inarinsaamenkielistä kieliyhteisöä erittäin kat-
tavasti edustavaksi elimeksi. Jos inarinsaamen kielen puhujamääräksi 
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arvioidaan 350 henkeä, 267 yhdistyksen jäsentä muodostaa 76 % 
kielenpuhujista. Kansalaisjärjestönä AS:n voikin arvioida edustavan 
poikkeuksellisen suurta osaa potentiaalisesta jäsenryhmästään. On 
oletettavaa, että ihminen liittyy vain sellaisen järjestön jäseneksi, jon-
ka toiminnan ja tavoitteet hän pääpiirteissään hyväksyy. Toisaalta on 
selvää, että vain murto-osa yhdistyksen jäsenistä osallistuu aktiivisesti 
sen toimintaan. Esim. omassa kyselyssäni vuonna 2006 (ks. liite 1) 72 
vastaajasta 10 prosenttia kertoi osallistuvansa yhdistyksen toimintaan 
aktiivisesti ja 26 prosenttia silloin tällöin, kun loput eivät osallistu-
neet siihen ollenkaan. Toiseen inarinsaamelaisten järjestöön Anarâšah 
rs – Inarinsaamelaiset ry viittaan lyhyesti luvussa 8.1.1. Tämän vuon-
na 2007 perustetun järjestön tavoitteiksi on linjattu inarinsaamelaisen 
kulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen, inarinsaamelaisten aseman ja 
oikeuksien edistäminen sekä etujen valvominen (Patentti- ja rekiste-
rihallitus: Yhdistysrekisteri). Tutkimukseni kirjoittamisajankohtaan 
mennessä Anarâšah rs – Inarinsaamelaiset ry ei ole harjoittanut sellais-
ta organisoitua toimintaa, jota voisi katsoa inarinsaamen kielen revita-
lisaatioksi, joten en käsittele järjestön toimintaa tässä tutkimuksessa. 

Olen tietoinen siitä, että kaikki inarinsaamen kielen puhujat, et-
nisistä inarinsaamelaisista puhumattakaan, eivät hyväksy AS:n kieli-
politiikkaa, kuten kieliyhteisön kasvattamiseen tähtäävää linjaa, jonka 
mukaan ei-inarinsaamelaiset kielenpuhujat hyväksytään osaksi kie-
liyhteisöä. Tätä kysymystä ja AS:n linjaa vastaan esitettyä kritiikkiä 
olen käsitellyt luvussa 8.1.2. AS:n merkitystä inarinsaamen kielen re-
vitalisaatiossa tarkastelen luvussa 9.2.3. 

3.5.3   Anarâš- leht i

Yhdistyksen näkyvimmäksi aikaansaannokseksi muodostui pian pe-
rustamisen jälkeen omakielinen aikakauslehti Anarâš. Se ilmestyi en-
simmäisen kerran ohuena monisteena vuonna 1988. Seuraavana vuon-
na ilmestyi yksi lehti Sápmelaš-lehden erikoisnumerona. Jo vuonna 
1983 oli ilmestynyt yksittäinen inarinsaamenkielinen Sápmelaš-
numero, Matti Morottajan toimittama. Vuodesta 1990 alkaen Anarâš 
alkoi ilmestyä itsenäisenä lehtenä kolme tai neljä kertaa vuodessa, ja 
sama tahti on jatkunut näihin päiviin saakka. Lehden päätoimittajana 
on kaikki vuodet toiminut Ilmari Mattus. Hän on eläkkeelle jäänyt 
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rajavartija, yksi yhdistyksen perustajajäsenistä ja pitkäaikainen sihtee-
ri-rahastonhoitaja, Inarin paikannimistön tuntija ja yksi aktiivisimmin 
inarinsaamen kielellä kirjoittavista henkilöistä. Lehti lähetetään ilman 
erillistä tilausta kaikille Anarâškielâ servin varsinaisille jäsenille. Vuo-
desta 1996 alkaen Anarâš-lehden vuoden viimeinen numero – vuodes-
ta riippuen kolmas tai neljäs – on julkaistu Anarâš-kalender-nimisen 
kalenterin muodossa. Kalenterin kuvituksen ja tekstien aiheena on 
ollut joka vuosi jokin kulttuurin osa-alue, kuten vanhat rakennukset, 
käsityöt ja inarinsaamelaisten pyhät paikat. Paljon on ollut luontoon 
liittyviä aiheita kuten sienet, linnut ja marjat. Kalenterilla on ollut 
suuri symbolinen merkitys kielen kehittämisen kannalta. Sen avulla 
on esimerkiksi otettu käyttöön uudissanastoa. Toisaalta kalenteri on 
sanoin ja kuvin tuonut perinteistä saamelaiskäsitteistöä lukijoittensa 
ulottuville.

Anarâš-lehden ydinsisältöä ovat olleet muistelukset vanhoista 
ajoista, erityisesti päätoimittaja Ilmari Mattuksen jatkokertomukset. 
Merkittävin niistä on omaelämäkerrallinen Sevŋis vuođâlohán ’Pime-
älle vuosikymmenelle’, joka kuvaa Syysjärvellä vuonna 1945 synty-
neen Mattuksen lapsuutta ja nuoruutta. Jatkokertomus on ollut mu-
kana lähes joka numerossa lehden alusta saakka. Samoista aineksista 
on syntynyt Mattuksen kirja Čovčjäävrist Kaamâsân ’Syysjärveltä 
Kaamaseen’ (Mattus Il. 1996), äänikirja Vuossâmuš škovlâčohčâ ’En-
simmäinen koulusyksy’ (Mattus Il. 1992) ja viimeisimpänä jatkoker-
tomuksen nimeä kantava kirja Sevŋis vuođâlohán (2014). Anarâškielâ 
servin toiminta on ollut lehdessä runsaasti esillä: joka vuoden ensim-
mäisessä numerossa julkaistaan yhdistyksen vuosikertomus, toiminta-
suunnitelma ja vuosikokouksen pöytäkirja. Yhdistyksen järjestämistä 
tapahtumista ja kursseista on raportoitu ahkerasti. Vuonna 2011 leh-
dessä ilmestyi yhdistyksen 25-vuotishistoriikki (Mattus Il. 2011). Pe-
rinteisesti lehdessä on ollut paljon myös luontoaiheisia kirjoituksia, 
humoristisia lyhytjuttuja ja henkilökuvia. 

1990-luvun mittaan inarinsaamen kielen revitalisaatio alkaa 
nousta esille Anarâš-lehdessä. Ajatusta kielipesästä esitellään pääkir-
joituksissa joulukuussa 1992 ja joulukuussa 1994, kunnes elokuun 
1997 pääkirjoituksessa voidaan todeta, että kielipesä on saanut rahoi-
tuksen ja avautuu pian. Kielipesätoiminnan alettua sitä aletaan kuvata 
myös varsinaisissa lehtijutuissa. Aikuisille suunnatun inarinsaamen 
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kielen opetuksen lisäännyttyä lehteen tulee lisää kirjoittajia ja uusi-
en kirjoittajien mukana aiheet monipuolistuvat. 2000-luvulla muiste-
lusten rinnalle alkaa tulla yhä enemmän nykyhetken kuvausta: alkaa 
ilmestyä koululaisten kirjoituksia ja piirroksia, kerrotaan kielipesä-
toiminnasta ja kielen aikuisopetuksesta, tiedotetaan ja raportoidaan 
erilaisista tapahtumista. Anarâš-lehti heijastaa konkreettisella tavalla 
kieliyhteisössä tapahtunutta muutosta, inarinsaamen kielen ja inarin-
saamelaisen kulttuurin renessanssia. 

Kävin läpi viime vuosien Anarâš-lehtiä saadakseni yleiskuvan 
lehden nykyisestä sisällöstä. Toukokuun 2011 ja elokuun 2014 väli-
senä aikana ilmestyi yhdeksän Anarâš-lehteä. Näissä on ilmestynyt 
yhteensä 30 muistelusta, joiksi lasken tässä kaikki menneisiin, vuo-
sikymmenten takaisiin aikoihin liittyvät jutut. Ajankohtaisjutuiksi 
lasken tiedotukset tulevista tapahtumista, kuvaukset tapahtumista ja 
esim. meneillään olevasta koulutuksesta; niitä oli näissä numeroissa 
yhteensä 19. Luonnosta ja elämistä kertovia juttuja oli 10. Matkaker-
tomuksia oli 9, henkilöjuttuja 7 ja samoin 7 populaaritieteelliseksi 
katsottavaa kirjoitusta, joiden aiheina ovat mm. paikannimet. Lisäksi 
on pienempi määrä huumorijuttuja, fi ktiotekstejä, juhlapuheita ja kie-
lensuunnitteluun liittyviä kirjoituksia. 

3.5.4  Anarâš- lehden pääk ir jo i tuk set

Inarinsaamen revitalisaation kannalta erityisen kiintoisa ja olennainen 
osa Anarâš-lehteä ovat sen pääkirjoitukset. Muutamia erikoisnume-
roita lukuunottamatta lehden pääkirjoituksen on laatinut Anarâškielâ 
servin puheenjohtaja – vuoteen 2011 saakka Matti Morottaja ja siitä 
eteenpäin Marja-Liisa Olthuis. Seuraavassa luon katsauksen siihen, 
millä lailla pääkirjoituksista kuvastuvat inarinsaamen revitalisaatiossa 
keskeiset kieli-ideologiat (ks. 2.1.2). Viittaan pääkirjoituksiin myös 
muualla tutkimuksessa, erityisesti luvussa 8.1. 

Matti Morottaja on usein käsitellyt pääkirjoituksissaan jotakin 
inarinsaamenkielisen tai saamelaisen maailman ajankohtaista aihet-
ta. Joulukuun 1990 numerossa hän kirjoittaa tekeillä olevasta saamen 
kielilaista, maaliskuun 1997 numerossa 10 vuotta täyttävästä AS:sta ja 
syyskuun 2002 numerossa kielipesän päätymisestä osaksi kunnallista 
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päivähoitoa (Morottaja M. 1990c, 1997 ja 2002). Suurempi osa pää-
kirjoituksista on kuitenkin luonteeltaan ajattomampia ja pohdiskele-
vampia: niissä pohdiskellaan esimerkiksi saamelaisuuden ja inarinsaa-
melaisuuden olemusta (Morottaja M. 1990a, 1993 ja 1998), kulttuurin 
käsitettä (1991a, 2003a) tai pienen kielen merkitystä (1990b, 2001). 
Toistuva teema Morottajan pääkirjoituksissa on inarinsaamelaisten 
asema unohdettuna ryhmänä, sivustaseuraajina (Morottaja M. 1994a 
ja 2001). Joskus jo otsikot kertovat tästä, esim. kesäkuu 1990: Koos-
kân kočâttum anarâšah ’Väliin pudotetut inarinsaamelaiset’ ja joulu-
kuu 1990: Lavâttes anarâškielâ ’Laiton inarinsaamen kieli’ (Morottaja 
M. 1990a ja 1990c). 1990-luvun edetessä epäkohdat alkavat kuiten-
kin tehdä tilaa positiivisen kehityksen kuvaamiselle. Kesäkuun 1992 
numerossa Morottaja kirjoittaa otsikolla Kuávsuičuovâ ’Päivänkajo’ 
inarinsaamen viimeaikaisista edistysaskeleista (ks. myös johdantolu-
vun alku). Kirjoitus alkaa juhlavalla tiedotuksella: ”Inarinsaame on 
virallinen kieli Suomen maassa.” Tuore kielilaki (ks. Laki saamen kie-
len käyttämisestä viranomaisissa) tunnustaa myös inarinsaamelaisten 
oikeuden äidinkielensä käyttöön, ja Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuskin määrittelee inarinsaamen yhdeksi kotimaisista kielistä. (Mo-
rottaja M. 1992a.)

Kirjoitusten tyyli on usein kuivakkaan humoristinen tai sarkasti-
nen eikä lievä provosointikaan ole niissä vierasta. Morottaja ei kaihda 
epäkohtien ruotimista ja lukijoidensa ravistelua, mutta pääkirjoituksia 
leimaa silti aina suvaitseva ja kannustava henki. Useissa pääkirjoituk-
sissa tulee esille ajatus siitä, että tärkeintä on käyttää kieltä, ei osata sitä 
täydellisesti. Morottajan viesti inarinsaamelaisille on se, että kielen ja 
kulttuurin kohtalo on pitkälti heidän omissa käsissään. Ensimmäisessä 
Anarâš-numerossa 11.8.1988 Morottaja hahmottelee suuntaviivat sil-
le, mitä inarinsaamelaisten on tehtävä, jotta kieli saadaan säilymään: 
puhuttava ja kirjoitettava kieltä (Morottaja M. 1988; sitaatti kirjoitettu 
lähteen mukaan silloisella ortografi alla). 

Mij ep lah epidam, et liččijm váldam paijaalsan liijkás 
stuorra pargo. Ep lah pááccam hundaruššađ tom, et seäilu-uv 
anaraškiela ja et pastep-uv mij servitoimáin tom seäiluttiđ. Mij 
lep tuše oainam, et taan kiela oovdan kannat porgađ, já et kiela 
seäilumist stuarámus oasi lii mii jieččan haaldust. Oovtkeärdá-
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niht: jis mij kevttip kiela sarnumáin ja čälimáin, te tot ij lappuu. 
Já jis ep keevti, te tot kal vissásávt láppoo. Tuotavuođast äšši ij 
tiäđustkin leh eidu návt njuolgad, mut kote ij iirat, tot ij maiden 
fi nniigin. - - Leävus taat anaraškiela uđđa alga!
’Me emme ole epäilleet, että olisimme ottaneet liian suuren 
työn tehdäksemme. Emme ole jääneet ihmettelemään sitä, että 
säilyykö inarinsaame ja pystymmekö me seuratoiminnalla sitä 
säilyttämään. Me olemme vain nähneet, että tämän kielen eteen 
kannattaa tehdä työtä, ja että kielen säilymisestä suurin osa on 
meidän omissa käsissämme. Yksinkertaisesti: jos me käytämme 
kieltä puhumalla ja kirjoittamalla, se ei katoa. Ja jos emme käytä, 
niin se kyllä varmasti katoaa. Todellisuudessa asia ei tietenkään 
ole aivan näin suoraviivainen, mutta joka ei yritä, se ei mitään 
saakaan. - - Olkoon tämä inarinsaamen uusi alku!’

Kielen merkityksen ja itseisarvon korostaminen on leimallinen piirre 
Morottajan pääkirjoituksissa. Tämä on luonnollista, kun Anarâškielâ 
servi on nimenomaan inarinsaamen kielen yhdistys. Morottaja käsit-
telee useissa kirjoituksissa saamelaisuutta ja saamelaiskulttuuria. Ke-
säkuun 1991 pääkirjoituksessa (1991a) Morottaja pohdiskelee, mitä 
saamelaiskulttuuri oikeastaan tarkoittaa. Laajan tulkinnan mukaan 
kaikki, mitä ihminen tekee, on kulttuuria. Mutta onko se saamelais-
kulttuuria, jos suomalainen tekee perinteisiä saamenkäsitöitä? Entäpä 
se, jos saamelainen laatii bumerangin ja alkaa pyytää sillä riekkoja? 
Tuleeko kamelista osa saamelaiskulttuuria, jos saamelainen tuo Saa-
menmaalle kamelin ja alkaa käyttää sitä poroelon kokoamisessa? 

Kii tiätá! Tom mun kuittâg tiäđám, et sämikielâ lii säämi
kulttuur. 
’Kuka tietää! Sen minä kuitenkin tiedän, että saamen kieli on 
saamelaiskulttuuria.’

Pohdinnat päätyvätkin aina samansuuntaiseen lopputulemaan: saamen 
kieli on saamelaiskulttuurin välttämätön ja tärkein tekijä, jota ilman 
ei ole saamelaiskulttuuriakaan. Itse asiassa saamen kieli Morottajan 
mukaan pitää sisällään koko kulttuurin (Morottaja M. 2003a): 

Tovláá kielâ luuhâm lii uáli mielâkiddiivâš. Säänih já celkkuuh 
láá tego tovlááh tävireh museost. Sääni ij lah tuše sääni, mut 
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tot lii pittá kulttuurâst. Tot lii tego kove. Kielâ merhâšume ij lah 
tuše tast, et toin puáhtá aašijd čielgiđ nuubán. Kielâst lii siste 
ubâ ulmuu eellim. 
’Entisajan kielen lukeminen on hyvin mielenkiintoista. Sanat ja 
lauseet ovat kuin muinaisia tavaroita museossa. Sana ei ole vain 
sana vaan se on pala kulttuuria. Se on niin kuin kuva. Kielen 
merkitys ei ole vain siinä, että sillä voi selittää asioita toiselle. 
Kielen sisällä on koko ihmisen elämä.’

Marja-Liisa Olthuisin puheenjohtajakaudella eli vuodesta 2011 alkaen 
pääkirjoitukset ovat keskittyneet yhä enemmän ajankohtaisiin aihei-
siin. Elokuuhun 2014 mennessä ilmestyneistä yhdeksästä pääkirjoi-
tuksestaan neljä käsittelee kielipesätoimintaa eri kannalta. Muita ai-
heita ovat mm. inarinsaamen kielen aikuisopetus, Anarâškielâ servin 
ajankohtaiset kuulumiset ja vuonna 2014 perustettu Saamen kielen ja 
kulttuurin tutkimusseura. Olthuis ottaa pääkirjoituksissaan vahvasti 
kantaa Suomen saamelaisyhteisössä ajankohtaiseen keskusteluun sii-
tä, mihin kielen elvytyksellä pyritään, kenelle se on suunnattu ja mil-
laisia keinoja siinä tarvitaan. Hänen linjansa on sama kuin Morottajan: 
kieli on kulttuurin ydin, inarinsaamen kielelle tarvitaan uusia puhujia 
ja sitä tavoitetta kohti on pyrittävä ennakkoluulottomasti ja suvaitse-
vaisuuden hengessä. Joulukuun 2011 pääkirjoitus (Olthuis 2011b) kä-
sittelee kysymystä siitä, kenelle kieli ja kulttuuri kuuluu. 

Kalgeh-uv kielâpiervâlpárnáin leđe sämmilâš madduuh? Nabai 
uážžuh-uv puohah kielâpiervâlpárnááh kevttiđ sämimááccuh? 
Taah koččâmušah kyeskih kielâpiervâlpárnái identiteetâ já láá 
tondiet äigikyevdiliih. 
’Täytyykö kielipesälapsilla olla saamelaiset juuret? Entä saa-
vatko kaikki kielipesälapset käyttää saamenpukua? Nämä kysy-
mykset koskevat kielipesälasten identiteettiä ja ovat siksi ajan-
kohtaisia.’

Olthuisin näkemys näistä kysymyksistä on selvä: kielipesälapsia, ku-
ten kielenpuhujia yleensäkään, ei pidä rajata etnisillä perusteilla. Tär-
keintä on se, että inarinsaame saa lisää kieliyhteisöön kasvaneita ja 
sitoutuneita puhujia. 
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Sämimááccuh kevttim kalga leđe puohâi kielâpiervâlpárnái 
vuoigâdvuotâ. Taah kielâpiervâlpárnááh láa puátteevuođâ 
kielâsirdeeh, ja tondiet mii kennigâsvuottân šaddá-uv faallâđ 
sijjân anarâš identiteet toin naalijn, et sii maailmist sämikielâ já 
-kulttuur jotteev kietâluvâi.
’Saamenpuvun käyttäminen täytyy olla kaikkien kielipesälasten 
oikeus. Nämä kielipesälapset ovat tulevaisuuden kielensiirtäjiä, 
ja siksi meidän velvollisuudeksemme tuleekin tarjota heille ina-
rinsaamelainen identiteetti sillä lailla, että heidän maailmassaan 
saamen kieli ja saamelaiskulttuuri kulkevat käsi kädessä.’ 

Anarâš-lehden pääkirjoituksista käyvät ilmi tärkeimmät kieli-ideolo-
giat ja valinnat, joiden mukaan inarinsaamen kieltä on elvytetty:

• kieliyhteisön vastuu: inarinsaamen puhujat ja inarinsaame-
laiset ovat vastuussa omasta kielestään (Morottaja M. 1988; 
Morottaja M. 1992a; Morottaja M. 2006b)

• kieliyhteisön laajentaminen: uusien puhujien hankkiminen 
inarinsaamen kielelle (Morottaja M. 2007c; Olthuis 2011a)

• passiivisten puhujien aktivoiminen (Morottaja M. 1991b; 
Morottaja M. 2008)

• kielen siirtäminen lapsille prioriteettina (Morottaja M. 1992c; 
Olthuis 2011a)

• inarinsaamen käytön laajentaminen, uusien kielenkäyttöalo-
jen luominen (Morottaja M. 1998; Morottaja M. 2005; Morot-
taja M. 2007b; Morottaja M. 2009)

• toleranssi: kieliyhteisön jäsenten kannustaminen puhumaan ja 
kirjoittamaan inarinsaamea, vaikka kielitaito ei olisi ”täydel-
listä” (Morottaja M. 1991b; Morottaja M. 1992b; Morottaja M. 
2003b; Morottaja M. 2008)

• kielen puhuminen aina kun mahdollista, ts. kielenkäyttötilan-
teiden maksimaalinen hyödyntäminen (Morottaja M. 1991a; 
Morottaja M. 1991b)

• vaatimus tulla tunnustetuksi ja tuetuksi omana kielellisenä ja 
kulttuurisena ryhmänään (Morottaja M. 1990a; Morottaja M. 
1990b; Morottaja M. 1994a; Morottaja M. 1997, Morottaja M. 
2001)
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• kielenelvytyksen etninen neutraalius: kieli tarvitsee kaikki 
käyttäjät kansallisuudesta riippumatta (Morottaja M. 1994b; 
Morottaja M. 2007c; Olthuis 2011b; Olthuis 2012; Olthuis 
2013b) 

• kielikeskeisyys: kulttuurin tärkeimpänä osana (Morottaja M. 
1991a; Morottaja M. 2003a).

Merkillepantavaa on se, että useimmat periaatteet tulevat esille leh-
den alkuajoista alkaen, jolloin inarinsaamen revitalisaatio otti vasta 
ensimmäisiä askeleitaan. Onko siis pääteltävä, että Anarâškielâ servi, 
Anarâš-lehti ja Anarâš-lehden pääkirjoitukset ovat määritelleet ina-
rinsaamen revitalisaation suunnan? Vai onko päinvastoin niin, että ne 
heijastavat niitä kieli-ideologioita, jotka kieliyhteisössä ylipäänsä laa-
jalti vallitsevat? Näihin kysymyksiin palaan mm. luvuissa 8.1 ja 9.2. 
Selvää on, että Anarâš-lehden pääkirjoitukset muodostavat inarinsaa-
men revitalisaation kannalta ensiarvoisen merkittävän aineiston. Niitä 
voi pitää inarinsaamen käänteisen kielenvaihdon manifestina.
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4 Käänteinen k ielenvaihto 
yhteisötasolla

Tässä luvussa tulevat esille keskeisimmät yhteisötason domeenit, joil-
la inarinsaamen kielen revitalisaatio ilmenee. Käsittelen kielipesää, 
koulua, aikuisille järjestettyä kielikoulutusta, inarinsaamen kielen 
käyttöä kirjallisilla ja uusilla domeeneilla sekä revitalisaatioon kiinte-
ästi liittyvää kielensuunnittelua. Tästä yleiskatsauksesta olen valinnut 
kaksi revitalisaation yhteisötason osa-aluetta syvällisempään tarkaste-
luun. Luvussa kuusi kuvaan inarinsaamenkielistä kielipesätoimintaa 
ja luvussa seitsemän kielimestari–oppilas-menetelmää inarinsaamen 
kielen täydennyskoulutuksessa.

4.1   Inar insaamen k ielen revital isaat ion 
yhteiskunnall iset  edelly t yk set

Inarinsaamen yhteisötason käänteisessä kielenvaihdossa on mukana 
useita erilaisia institutionaalisen tason toimijoita. Jotkut niistä näyt-
täytyvät inarinsaamen kontekstissa lähinnä revitalisaation rahoittaji-
na, toiset taas sen käytännön toteuttajina. Valtiolliselta tasolta paikal-
listasolle päin tarkasteltaessa nousevat esille ainakin seuraavat tahot:
 

(1) Suomen valtion rooli inarinsaamen revitalisaatiossa on 
merkittävä mm. lainsäädännön ja rahoituksen kannalta. 
Esimerkkeinä voi mainita a) saamen kielilain, jonka nojalla 
valtion ja kuntien on tarjottava palveluita saamen kielellä 
ja tietyillä saamelaisalueella virkasuhteessa työskentelevillä 
on mahdollisuus opiskella saamen kieltä työajallaan (ks. 
4.6); b) perusopetuslain, jonka mukaan saamelaisalueella 
saamelaislasten opetuksesta pääosa on annettava saamen 
kielellä (ks. 4.3); c) valtionavustuksen saamenkielisten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottamista varten, josta pääosa 
inarinsaamen kielipesien rahoituksesta on tullut vuodesta 
2002 alkaen (ks. 4.2 ja 6.); d) Saamelaisalueen koulutus-
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keskusta koskevan lain (Laki Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksesta). Yle Sápmi saa rahoituksensa valtiolta, samoin 
yliopistot ja Saamelaiskäräjät. 

(2) Yksityiset säätiöt ja muut yksityiset tukijat ovat vaikutta-
neet inarinsaamen kielen elpymismahdollisuuksiin merkit-
tävästi. Näistä merkittävin rooli on ollut Suomen Kulttuu-
rirahastolla, jonka myöntämällä rahoituksella inarinsaamen 
kielipesätoiminta toimi ensimmäiset viisi vuotta ja toimiti-
lat ensimmäiselle kielipesäryhmälle saatiin ostettua (ks. 4.2 
ja 6). Samoin Kulttuurirahasto tuki merkittävästi inarinsaa-
men kielen täydennyskoulutusta 2009–2010 (ks. 4.4.2 ja 7).

(3) Oulun yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamen kiel-
ten opetuksesta, tutkimuksesta ja huollosta. Näin ollen se 
on myös inarinsaamen kielen revitalisaation kannalta tärkeä 
tekijä. Tämä rooli on viime vuosina voimakkaasti kasva-
nut, kun saamen kielenhuoltotehtävät ovat siirtyneet Koti-
maisten kielten tutkimuskeskukselta Oulun yliopistolle ja 
samaan aikaan inarinsaamen kielen opetus on merkittävästi 
lisääntynyt. (Ks. 4.4 ja Giellagas-instituutti.)

(4) Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliit-
tinen elin ja lailla säädetyn kulttuuri-itsehallinnon toteut-
taja. Sen päätehtäviin kuuluu saamelaisten alkuperäiskansa-
kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen. Se myös ilmaisee 
saamelaisten virallisen kannan asioihin. Saamelaiskärä-
jien kautta rahoitetaan saamelaiskulttuuria ja saamelaisten 
yhdistystoimintaa sekä saamenkielisiä sosiaali- ja terveys-
palveluita sekä kielipesätoimintaa. (Ks. Saamelaiskäräjät.) 

(5) Yle Sápmi eli Saamen radio on Suomen saamen kielten 
elpymisen, vahvistumisen ja modernisaation keskeimpiä 
toimijoita. Inarinsaamella on ollut pysyvä asema radion 
toiminnassa 1980-luvun alkupuolelta saakka eli jo aikana 
ennen organisoidun revitalisaatiotoiminnan alkua. Viime 
vuosina inarinsaamen osuus on kasvanut radiotoiminnassa 
ja myös monisaamenkielinen kielikäytänne on yleistynyt 
voimakkaasti. (Ks. Wesslin 2014, painamaton, 4.5.2, 9.4.1 ja 
Yle Sápmi.)
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(6) Inarin kunta edistää inarinsaamen kielen revitalisaatiota 
mm. ostamalla inarinsaamenkielisiä päivähoitopalveluita 
Anarâškielâ serviltä, järjestämällä inarinsaamenkielistä 
kouluopetusta, tarjoamalla inarinsaamen kieleen ja kult-
tuuriin liittyvää opetusta kansalaisopistossa ja täyttämällä 
saamen kielilain asettamia velvoitteita, mitä tulee saamen-
kielisten viranomaispalvelujen tarjoamiseen.

(7) Saamelaisalueen koulutuskeskus on tärkeä paikallistason 
toimija inarinsaamen revitalisaatiossa, koska se tarjoaa ina-
rinsaamen kielen ja kulttuurin koulutusta (40 ov) sekä kie-
likursseja lähi- ja verkko-opetuksena ja myös monenlaisia 
saamelaiskulttuurin kursseja. (Ks. Saamelaisalueen koulu-
tuskeskus.)

(8) Anarâškielâ servi ry:tä voi perustellusti pitää inarinsaa-
men kielen revitalisaation päätoimijana. Kuten luvusta 3.5 
käy ilmi, se perustettiin inarinsaamen kielen elvytystä var-
ten ja sen koko toiminta on tähdännyt inarinsaamen kielen 
elpymiseen ja vahvistumiseen. AS aloitti kielipesätoimin-
nan ja inarinsaamen kielen intensiivisen aikuiskoulutuksen, 
se toimittaa ainoaa inarinsaamenkielistä aikakausjulkaisua 
ja on kustantanut suurimman osan inarinsaamenkielisestä 
kirjallisuudesta ja äänitteistä. AS on järjestänyt vapaa-ajan 
toimintaa lapsille ja aikuisille samoin kuin erilaisia tapahtu-
mia ja juhlia.

Kyselyssäni vuonna 2006 (liite 1) oli kysymys siitä, kenellä vastaajien 
mielestä on päävastuu inarinsaamen kielen säilyttämisestä ja kehit-
tämisestä. Vaihtoehdoiksi annoin ”Anarâškielâ servi”, ”kaikki inarin-
saamelaiset”, ”Inarin kunta”, ”Suomen valtio” ja ”yleissaamelaiset 
elimet ja järjestöt (Saamelaiskäräjät jne.)”. Pyysin vastaajia valitse-
maan 1–2 kohtaa, mutta jotkut olivat valinneet enemmänkin. Selvästi 
suosituimmaksi nousi vaihtoehto ”jokaisella inarinsaamelaisella”, sen 
valitsi 54 vastaajaa. Toiseksi eniten, 35 vastauksessa oli valittu vaihto-
ehto ”Suomen valtiolla”. Kaikista vähiten vastuuta oltiin sysäämässä 
Inarin kunnalle: vain kahdeksan vastaajan mielestä sen kuului kantaa 
päävastuuta.
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Lainsäädäntöä tarkastellessa inarinsaamen kielen asemaa ja ina-
rinsaamelaisten kielellisiä oikeuksia koskevat luonnollisesti samat lait 
ja asetukset kuin muitakin saamelaisia ja saamen kieliä Suomessa. 
Kielellisten oikeuksien kannalta keskeisimpiä lakeja ovat:

• Suomen perustuslaki, jonka 1) 17 § takaa saamelaisille alku-
peräiskansana oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan ja 2) 121 § määrittelee saamelaisille kieltään ja 
kulttuuriaan koskeva itsehallinnon saamelaisalueella. Lisäksi 
perustuslain 6 §:ssä todetaan, että Suomessa ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esim. alkupe-
rän tai kielen perusteella. (Suomen perustuslaki.)

• Laki Saamelaiskäräjistä, jossa määritellään saamelaisalue, 
Saamelaiskäräjien tehtävät ja Saamelaiskäräjien äänioikeuden 
kriteerit (Laki Saamelaiskäräjistä).

• Saamen kielilaki, joka korvaa aiemman lain saamen kielen 
käyttämisestä viranomaisissa. Laissa määritellään saamelais-
ten institutionaalisen tason kielelliset oikeudet, mm. oikeus 
käyttää saamen kieltä viranomaisyhteyksissä ja oikeusis-
tuimissa. (Saamen kielilaki.)

• Perusopetuslaki, jonka 10 §:ssa todetaan, että perusopetusta 
voi Suomessa järjestää suomen ja ruotsin kielen lisäksi saa-
men tai romanin kielellä ja viittomakielellä. Lisäksi todetaan, 
että saamelaislueella saamen kieltä osaavien oppilaiden ope-
tuksesta pääosa tulee järjestää saamen kielellä. 12 §:ssä tode-
taan, että oppilaan äidinkielenä opetetaan suomen, ruotsin tai 
saamen kieltä. (Perusopetuslaki.) 

• Päivähoitolaki, jonka 11 § velvoittaa kuntia järjestämään päi-
vähoitoa lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saa-
men kielellä (Laki lasten päivähoidosta).

• Laki Yleisradio Oy:stä, jonka 7 § määrittelee yhtiön yhdeksi 
tehtäväksi tarjota palveluja saamen kielellä (Laki Yleisradio 
Oy:stä).

Lisäksi on lukuisa määrä muita lakeja, joissa sivutaan saamelais-
ten spesifi mpiä kielellisiä oikeuksia, mm. Laki Saamelaisalueen 
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koulutuskeskuksesta, Laki vaaratiedotteesta, Laki ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä ja Laki Metsähallituksesta. (Ks. tarkemmin Saamelais-
käräjät: Saamelaisten oikeudet lainsäädännössä.)

Suomi on sitoutunut suojelemaan saamen kieliä ja edistämään 
niiden asemaa myös useiden kansainvälisten sopimusten nojalla. Näi-
tä ovat:

• Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopi-
mus, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 1998. Sopimukseen 
sitoutuneet valtiot sitoutuvat edistämään yhdenvertaisuutta 
kansallisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä sekä pidät-
täytymään kansallisten vähemmistöjen sulauttamiseen johta-
vista periaatteista ja käytännöistä. Samoin valtiot sitoutuvat 
esim. järjestämään opetusta kansallisella vähemmistökielellä 
tai vähemmistökielessä sekä sallimaan vähemmistökielen 
käytön opasteissa ja nimissä. (Asetus kansallisten vähemmis-
töjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaatta-
misesta.)

• Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva Eurooppalai-
nen peruskirja, joka tuli samoin voimaan Suomessa vuonna 
1998. Sopimuksen mukaisesti Suomi on esimerkiksi sitou-
tunut järjestämään esiopetusta, perusopetusta ja keskiasteen 
koulutusta saamen kielellä; järjestämään huomattavan osa 
ammattiopetuksesta saamen kielellä; järjestämään mahdolli-
suuden opiskella saamen kieltä korkeakoulujen opetusaineena; 
tarjoamaan saamen kieltä oppiaineena aikuisopetuksessa ja 
täydennyskoulutuksessa. Mitä tulee joukkoviestimiin, Suomi 
on sitoutunut huolehtimaan siitä, että televisiossa ja radiossa 
lähetetään riittävästi ohjelmaa saamen kielellä, edistämään 
saamenkielisen radiokanavan toimintaa ja saamenkielisten 
televisiolähetysten tuottamista. (Asetus alueellisia kieliä tai 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voi-
maansaattamisesta.)  

Lisäksi Suomi on sitoutunut pidättäytymään syrjinnästä esim. alku-
perän ja kielen perusteella Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla 
(Euroopan ihmisoikeussopimus) ja YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän 
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poistamista koskevan yleissopimuksen nojalla (Asetus kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta). YK:n yleissopimus lasten oikeuksista velvoit-
taa Suomea mm. luomaan sellaiset olosuhteet, joissa jokainen vähem-
mistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluva lapsi saa yhdessä ryh-
mänsä jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan ja käyttää omaa 
kieltään. (Muista kansainvälisistä alkuperäiskansasopimuksista ks. 
Saamelaiskäräjät: Kansainväliset sopimukset.) 

Inarinsaamen kielen revitalisaatio on esimerkki yhteisöpohjai-
sesta käänteisen kielenvaihdon prosessista, jossa aktiivisessa roolissa 
ovat alusta saakka olleet kieliyhteisön jäsenet. Yhteisöjen mahdolli-
suudet elvyttää uhanalaisia kieliään riippuvat kuitenkin suuresti nii-
den asuinvaltioiden toteuttamasta kielipolitiikasta. Tässä alaluvussa 
esille tulleet tekijät ovat osa sitä kielellistä kulttuuria (ks. 2.1.2), jonka 
vallitessa inarinsaamen kieli on Suomessa päässyt elpymään. Mones-
sa muussa valtiossa vastaavanlainen prosessi ei koskaan olisi mahdol-
linen, esimerkiksi koska omakielinen varhaiskasvatus ja kouluopetus 
ja aikuisten intensiivisen kielenopiskelun mahdollistava taloudellinen 
tuki ovat silkkaa utopiaa. 

4.2   K iel ipesä  revital isaat ion kulmak ivenä 

Kuvaan tässä alaluvussa kielipesätoiminnan osuutta inarinsaamen 
käänteisessä kielenvaihdossa. Tutkimukseni luku 6 keskittyy koko-
naan kielipesään, joten tässä yhteydessä esittelen lyhyesti inarinsaa-
men kielipesän historiaa ja nykypäivää. 

Kielipesien perustaminen on nähtävä vedenjakajana, josta käyn-
nistyi inarinsaamen kielitilanteen radikaali muutos. Vuonna 1997, 
jolloin inarinsaamenkielinen kielipesätoiminta alkoi, yksikään alle 
kouluikäinen ei puhunut inarinsaamea äidinkielenään. Alle kolmekym-
mentävuotiaita äidinkielisiä kielenpuhujia oli muutama. Tutkimusjak-
soni loppuessa vuonna 2014 lapsia, jotka ovat osallistuneet inarinsaa-
menkieliseen kielipesätoimintaan tai osallistuvat siihen parhaillaan, 
on yhteensä noin 80. Vanhimmat heistä ovat 24-vuotiaita. Heidän 
välillään vallitsee suuria eroja sen suhteen, miten pitkään he ehtivät 
viettää aikaa kielipesässä, mille tasolle heidän kaksikielisyytensä on 
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kehittynyt ja miten paljon he ovat käyttäneet inarinsaamea kielipesä-
ajan jälkeen. Kaikki eivät välttämättä enää puhu inarinsaamea aktiivi-
sesti. Merkittävää osaa tästä joukosta voi kuitenkin pitää toiminnalli-
sesti kaksikielisenä (käsitteestä ks. 2.1.1). 

Kielipesä on ympäri maailmaa tunnettu uhanalaisen vähem-
mistökielen siirtämisen malli. Se tarkoittaa kokonaan vähemmistö-
kielellä toimivaa pikkulasten päivähoitoa, jossa lapset, tavallises-
ti iältään nollan ja seitsemän ikävuoden väliltä, viettävät arkipäivät 
vähemmistökieltä puhuvien hoitajien kanssa. Hoitajat puhuvat lapsil-
le alusta asti yksinomaan vähemmistökieltä, vaikka nämä eivät ym-
märtäisi sitä alussa lainkaan. Periaate on siis sama kuin varhaisessa, 
täydellisessä kielikylvyssä (ks. 6.1.2 ja esim. Vaasan yliopisto: Kie-
likylpy Vaasassa). Lapset alkavat ymmärtää kieltä hyvin nopeasti, 
muutamassa kuukaudessa, ja ajan mittaan puhua sitä itsekin. Se, 
kuinka nopeasti aktiivinen kielitaito kehittyy, vaihtelee suuresti eri 
lasten välillä. Toiminnan tavoitteena on yksilöä ajatellen toiminnal-
linen kaksikielisyys kouluikään mennessä. Yhteisötasolla tavoitteena 
on uhanalaisen kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle tilanteessa, 
jossa kieli ei enää siirry riittävässä määrin tai lainkaan kotona van-
hemmilta lapsille. Kielipesän avulla pyritään aloittamaan uudelleen 
kielen siirtyminen ja elvyttämään uhanalainen kieli kaikkien ikäluok-
kien käyttökieleksi.

Idean inarinsaamenkielisestä kielipesästä esitti kieliyhteisölle 
Matti Morottaja. Anarâš-lehdessä asia tuli ensimmäisen kerran esille 
vuoden 1992 joulukuun numeron pääkirjoituksessa. Sevettijärvellä oli 
alkamassa seuraavan vuoden alussa kielipesäkokeilu, joka silloin jäi 
vain puolen vuoden pituiseksi. Morottaja pohti, että myös inarinsaa-
melaiset tarvitsisivat kipeästi kielipesiä. (Morottaja M. 1992c.) Tuol-
loin Uudessa-Seelannissa oli kymmenisen vuotta elvytetty vakavasti 
uhanalaistunutta māorin kieltä kielipesätoiminnan avulla (ks. esim. 
King J. 2008; Fishman 1991; Benton & Benton 2001). Matti Morot-
taja ei itse muista, miten Inariin kantautui tieto māorien kielipesästä, 
mutta Tove Skutnabb-Kangas arvelee, että kyse on voinut olla hänen 
seminaaripuheenvuorostaan Inarissa 1990-luvun alkupuolella (Skut-
nabb-Kangas, suulliset kommentit marraskuussa 2005). Kielentutkija 
Marjut Aikio on esittänyt māorien Kōhanga Reo -mallin soveltamista 
Saamenmaalle esim. vuonna 1988 ilmestyneessä väitöskirjassaan.
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Anarâškielâ servi alkoi selvittää kielipesätoiminnan mahdolli-
suuksia 1990-luvun alkupuoliskolla. Rahoituksen löytyminen ja mui-
den käytännön kysymysten ratkeaminen kesti vuosia. Vuonna 1997 
Suomen Kulttuurirahasto myönsi Anarâškielâ serville apurahan kieli-
pesätoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen viiden vuoden ajal-
le. Myöhemmin se laajensi tukea niin, että yhdistys pystyi ostamaan 
toimintaa varten oman talon. (Olthuis 2003a: 571.)

Yhdistyksen ylläpitämä kielipesä aloitti toimintansa Inarin kir-
konkylässä elokuussa 1997. Kielipesään palkattiin kaksi työntekijää. 
Lapsia kielipesään haettiin mm. lehti-ilmoittelun avulla. Yhtä perhe-
päivähoidon työntekijää kohden ryhmässä saa olla neljä kokopäiväistä 
ja yksi osa-aikainen lapsi (Asetus lasten päivähoidosta: 8 §). Hake-
muksia tuli ensimmäisenä vuonna niin paljon, että kohderyhmää piti 
rajata. AS päätti valita kielipesään 3 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhem-
pia lapsia, joiden vanhemmista ainakin toisella oli inarinsaamelaiset 
sukujuuret. 

Toiminnan käynnistymisen jälkeen hoitopaikkahakemusten 
määrä on vaihdellut vuosittain. 2000-luvun alussa ryhmää ei joina-
kin vuosina saatu täyteen. Sitten lapsimäärä kääntyi taas nousuun, ja 
useina vuosina Inarin kirkonkylän kielipesäryhmiin on ollut jonoa. 
Nykyään kielipesälapsista suuri osa aloittaa hoidon jo vuoden täytet-
tyään, nuorimmat 9 kuukauden iässä, ja mukana on myös lapsia, joilla 
ei ole inarinsaamelaista taustaa. Työntekijöiden kokemusten mukaan 
kielenomaksumisen kannalta on sitä parempi, mitä pienempänä lapsi 
tulee ryhmään. AS on muotoillut kriteerit kielipesälasten valinnalle 
(ks. 8.1). Kriteereissä painotetaan perheen sitoutumista kielipesätoi-
mintaan, alle 3 vuoden ikää ja lapsen kielipesän ulkopuolelta saamaa 
tukea kielen käyttöön. 

Samaan aikaan AS:n ylläpitämän kielipesän kanssa aloittivat 
toimintansa inarinsaamenkielinen kielipesä Ivalossa ja koltansaamen-
kielinen kielipesä Sevettijärvellä. Nämä ryhmät saivat rahoituksen 
nelivuotisesta EU-projektista ja jouduttiin sulkemaan projektin loput-
tua. Kielipesätoiminnan järjestämisen perusongelma on ollut se, että 
kunnilla on päivähoitolainsäädännön mukaan velvollisuus tarjota päi-
vähoitoa vain lasten äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen 
kielellä (Laki lasten päivähoidosta: 11 §). Kielipesälasten äidinkieleksi 
taas on tyypillisesti merkitty suomi, koska kyse on lähinnä perheistä, 
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joissa vanhemmat eivät ole voineet puhua lapsilleen saamea. Niinpä 
kunnilla ei ole ollut velvollisuutta rahoittaa kielipesätoimintaa, vaikka 
kyse on suurimmalta osin lapsista, jotka joka tapauksessa tarvitsisi-
vat päivähoitoa. Vuodesta 2002 alkaen kielipesiä rahoitettiin lähinnä 
sosiaali- ja terveysministeriön Saamelaiskäräjille osoittamasta, saa-
menkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen tarkoitetusta 
määrärahasta. Sittemmin varhaiskasvatus siirtyi opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toimialaksi, ja rahoitus alkoi ohjautua sen kautta.

Koska kielipesien rahoitus on sidottu valtion vuotuiseen talous-
arvioon, sitä haetaan joka vuosi erikseen. Monivaiheiset rahoitus-
neuvottelut tapahtuvat opetus- ja kulttuuriministeriön, Saamelaiskä-
räjien, kuntien ja kielipesätoimintaa järjestävien järjestöjen kesken. 
Anarâškielâ servin osalta seuraavan vuoden kielipesärahoituksen 
hakeminen alkaa niin, että se valmistelee keväällä kolmen kielipesä-
ryhmänsä toimintabudjetin ja neuvottelee siitä kunnan kanssa. Saa-
melaiskäräjät kerää eri kuntien ehdotukset, joista sitten neuvotellaan 
kaikkien toimijoiden kesken. OKM tekee budjettiehdotuksen valtion 
talousarvioon. Saamelaiskäräjät tekee lopullisen hakemuksen yhdessä 
eri toimijoiden kanssa marraskuussa ja OKM myöntää rahoituksen al-
kaneen vuoden helmi-maaliskuussa. Kunnat maksavat ainakin vuonna 
2014 kielipesätoiminnasta 15 % omarahoitusosuuden. (Kielipesien ra-
hoitusta koskevat tiedot Olthuis, suulliset kommentit 2014.)

Syksyllä 2009 inarinsaamenkielinen kielipesä pääsi vuosien tau-
on jälkeen toimimaan Ivalossa. Kyseessä oli nyt Anarâškielâ servin 
ylläpitämä ryhmä, jossa on kaksi työntekijää ja 8 kokopäiväistä sekä 
2 osa-aikaista hoitopaikkaa. Talvella 2011 Inarin kirkonkylällä avau-
tui uusi, edelleen AS:n hallinnoima kielipesäryhmä. Olemassaoleva 
kielipesä jaettiin kahtia niin, että muodostettiin erilliset ryhmät alle 
ja yli 3-vuotiaille lapsille. Ikäryhmittely on viitteellinen; pienempi-
en ryhmästä siirrytään isompien ryhmään sitä mukaa, kun sieltä va-
pautuu paikkoja lasten siirtyessä kouluun. Molemmissa ryhmissä on 
kahdeksan kokoaikaista hoitopaikkaa. Ryhmät toimivat itsenäisinä 
ryhmäperhepäiväkoteina erillisissä taloissa, mutta tiivistä yhteistyö-
tä tehden. 2000-luvun edetessä kielipesätoiminta laajeni myös muilla 
saamen kielillä (ks. luku 6.3).

Nyt toimivissa kolmessa inarinsaamenkielisessä kielipesässä on 
vuonna 2014 yhteensä 26 lasta. Tietoja Ivalossa vuosina 1997–2000 
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toimineen kielipesän lapsimääristä ei ole enää saatavilla, mutta kun 
kyseessä oli tavallinen 8+2 -paikkainen perhepäivähoitopaikka, voi 
arvioida, että neljän toimintavuoden aikana toiminta ehti koskettaa 
noin viittätoista lasta. Inarin kirkonkylän kielipesän lopettaneita lapsia 
on 40. Kielipesistä jo lähteneitä lapsia on siis noin 55, joten kaikkiaan 
inarinsaamenkielinen kielipesätoiminta on loppuvuoteen 2014 men-
nessä koskettanut noin 80 lasta. 

Kielipesätoiminnan rooli inarinsaamen kielen revitalisaatiossa 
on ensiarvoisen merkittävä. Kaikkia vuoden 1997 jälkeen käynnis-
tyneitä revitalisaatiotoimia voi pitää kielipesätoiminnan suorina tai 
epäsuorina seurauksina. Näkyvimpiä vaikutuksia on seuraavassa ala-
luvussa käsiteltävä inarinsaamenkielinen kouluopetus. Sen järjestä-
minen puolestaan on lisännyt kääntämistä, sanaston uudistamista ja 
oppimateriaalin valmistamista (ks. luku 4.6). Toinen näkyvä vaikutus 
on ollut aikuisten kielenopiskelun lisääntyminen (ks. luvut 4.4 ja 7). 
Merkittävä osa kielipesälasten vanhemmista on opiskellut inarinsaa-
men kieltä lyhyillä tai pitemmillä kursseilla. Kielipesien ja aikuisopis-
kelun yhteisvaikutuksena inarinsaamen kielen käyttö perheissä on 
lisääntynyt (ks. luku 6.4.3). Inarinsaamenkielisten lasten ilmaantu-
minen inarinsaamen puhujayhteisöön usean vuosikymmenen tauon 
jälkeen on luonut tarpeen modernin lastenkulttuurin luomiseen. Näin 
on syntynyt lapsille tarkoitettua inarinsaamenkielistä mediatarjontaa, 
kirjallisuutta ja harrastustoimintaa – kokonaan uusia inarinsaamenkie-
lisiä domeeneja (ks. luku 6.4.5). Samoin aikuisia kielenpuhujia var-
ten on syntynyt uusia kielenkäyttöympäristöjä, kuten harrastusillat ja 
sosiaalisen median inarinsaamenkieliset sivut (ks. 4.5). Inarinsaamen 
esimerkki osoittaa, että kielipesätoiminnan tulos on parhaimmillaan 
paljon laajempi kuin vain vähemmistökieltä puhuvat lapset. Se luo 
edellytykset moninaiseen kielen uudistamiseen ja modernisaatioon ja 
lisää kielenkäyttöä kaikkien ikäluokkien parissa. Käsittelen näitä ai-
heita syvemmin luvussa 6.
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4.3   Inar insaamen k iel i  koulussa

Koululla on ollut merkittävä rooli niin inarinsaamen kielen uhanalais-
tumisessa (ks luku 3.3.1) kuin myös sen elvyttämisessä. Inarinsaamen 
kielitilanteeseen pätee hyvin Ole Henrik Maggan ja Tove Skutnabb-
Kankaan (2003) yhteenveto koulun merkityksestä: ”Even if schools 
alone cannot save languages, schools can kill them more or less on 
their own.” (’Vaikka koulut eivät yksin voikaan pelastaa kieliä, koulut 
voivat tappaa niitä enemmän tai vähemmän yksinään.’) Inarinsaamen 
kielen asema koulussa ilmentää radikaalia muutosta saamelaislasten 
kielellisten ihmisoikeuksien (ks. luku 2.1.1) toteutumisessa. Muu-
tamassa vuosikymmenessä tilanne on edennyt niiden täydellisestä 
laiminlyömisestä niiden tunnustamiseen ja toteuttamiseen – vaikka 
ongelmia ja puutteita yhä on. Tässä alaluvussa kuvaan inarinsaamen-
kielistä opetusta eri kouluasteilla ja opetuksen haasteista erityisesti 
oppimateriaalitilannetta ja oppilaiden saamen kielen käyttöä koulussa. 

4.3 .1   Inar insaamenk iel isen opetuk sen jär jes täminen

Inarinsaamen kieltä alettiin opettaa peruskoulussa vuonna 1976. Kyse 
oli yhden viikkotunnin laajuisesta valinnaisesta kielenopetuksesta 
äidinkielisille koululaisille ensin Inarin ja sitten myös Ivalon yläas-
teella. Opettajana toimi Kemijärven opettajaseminaarista valmistunut 
Matti Morottaja. Vuonna 1978 kieltä alkoi Nellimin koulussa opettaa 
Elsa Valle. Matti Morottaja kuvaa opetusjärjestelyä ”puolilaittomak-
si”. Saamen kielen opetukselle ei ollut vielä olemassa puitteita ope-
tussuunnitelmassa ja -lainsäädännössä, joten viranomaiset eivät aina 
suhtautuneet siihen suopeasti. (Morottaja M., kommentit marraskuus-
sa 2010; Aikio-Puoskari 2007: 75.) Yksi ensimmäisistä inarinsaamen 
opettajista oli Iisakki Mattus. Hän muistelee alkuaikojen kielenope-
tusta pioneerityönä. Hän tunsi joutuneensa kuin räjähtelevälle miina-
kentälle: missään ei ollut tarjolla apua, eikä kielenopetusmateriaalista 
ollut tietoakaan (Anarâš saavah 3.7.2014). Yli 20 vuotta inarinsaamen 
kielen asema Inarin kouluissa pysyi suunnilleen samanlaisena. Oppi-
tuntien viikoittainen määrä ja opetukseen osallistuvien oppilaiden lu-
kumäärä vaihteli jonkin verran, samoin kuin se, missä kouluissa ope-
tus järjestyi ja kuka toimi opettajana. 
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Vuonna 1998 Suomen perusopetuslaki uudistui. Valtio vel-
voitettiin korvaamaan saamenkielisestä opetuksesta koituvat kus-
tannukset saamelaisten kotiseutualueella. Lakiin sisällytettiin ensi 
kertaa selkeä velvoite saamelaisalueen kunnille: saamen kieltä osaa-
vien oppilaiden opetuksesta pääosa on annettava saamen kielellä. 
(Aikio-Puoskari 2007: 4–5.) Uudistus koski ennen muuta pohjois-
saamenkielisiä oppilaita, joita saamelaisalueen kouluissa oli jo sii-
hen mennessä opetettu pohjoissaamen kielellä. Inarinsaamenkielisen 
kielipesätoiminnan kannalta muutos tuli otolliseen aikaan, sillä en-
simmäiset kielipesälapset olivat hiljattain aloittaneet koulunsa. En-
simmäisille Inarin kirkonkylän kielipesälapsille oli koulussa opetettu 
inarinsaamea äidinkielenä ja sitä oli käytetty myös parin muun op-
piaineen opetuksessa. Anarâskielâ servin suunnitelmissa oli kielipe-
sätoiminnan alusta saakka ollut, että lapsia pitäisi päästä opettamaan 
inarinsaamen kielellä koulussa.

Inarinsaame on syksystä 2000 saakka ollut opetuskielenä Inarin 
alakoulussa, nykyisessä yhtenäiskoulussa. Oppilasmäärä ja opettaja-
tilanne ovat vuosien mittaan vaihdelleet, samoin kuin se, mitä aineita 
on milläkin luokalla voitu opettaa saameksi. Lukuvuonna 2014–15 
esikoululaisia on neljä, ykkösluokkalaisia kaksi ja kakkosluokkalaisia 
kolme, ja he muodostavat yhden yhdysluokan. Vastaavasti kaksi kol-
masluokkalaista, kaksi neljäsluokkalaista, yksi viidesluokkalainen ja 
yksi kuudesluokkalainen ovat samassa luokassa. Alaluokilla 0–2 koko 
opetus on inarinsaameksi. Poikkeuksena on esikoululaisten päivittäi-
nen leikkitunti, jolle suomen-, pohjoissaamen- ja inarinsaamenkieliset 
oppilaat osallistuvat yhdessä. 1. ja 2. luokan oppilaiden liikuntatun-
nit järjestetään lukuvuonna 2014–15 suomeksi ja pohjoissaameksi ja 
käsityötunnit pohjois- ja inarinsaameksi. Kolmannella luokalla alkaa 
suomenkielinen englanninopetus, ja vähitellen tulee muitakin suo-
meksi opetettavia aineita. Lukuvuonna 2014–15 esimerkiksi viides-
luokkalaisella inarinsaamenkielisen luokan oppilaalla 25 viikkotun-
nista 14 on inarinsaamenkielistä ja 11 suomenkielistä opetusta. Lapset 
lukevat inarinsaamea alusta saakka äidinkielenään ja suomea toiselta 
luokalta alkaen toisena äidinkielenään. 

Muutaman vuoden ajan inarin- ja pohjoissaamenkielisten luok-
kien oppilaita on opetettu jonkin verran samoissa ryhmissä. Tällöin 
liikuntaa tai käsitöitä voi opettaa esimerkiksi kaikille saamenkielisille 
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3.-luokkalaisille pohjoissaamenkielinen opettaja, joka tällöin puhuu 
omaa kieltään myös inarinsaamenkielisille oppilaille. Vastaavasti ina-
rinsaamenkielinen opettaja voi opettaa kaikkia saamenkielisiä oppi-
laita inarinsaameksi jossain muussa aineessa tai muulla luokkatasolla. 
Vastaava monisaamenkielinen (termistä ks. luku 9.4.1) toimintamal-
li on ollut koulussa käytössä myös iltapäiväkerhossa ja ylipäänsä eri 
saamen kieliä puhuvien työntekijöiden ja oppilaiden välillä. Inarinsaa-
menkielinen esi- ja alkuopetus on viime vuosina toiminut myös kie-
likylpyopetuksena: yksittäisiä lapsia on tullut inarinsaamenkieliseen 
luokkaan suomenkielisinä, ilman kotona tai kielipesässä saavutettua 
aktiivista kaksikielisyyttä. Vieraana kielenä inarinsaamea voi lukea 
Inarin koulussa ensimmäiseltä yhdeksänteen luokkaan saakka, jolloin 
siitä tulee lapselle A2-kieli. 

Syyslukukaudella 2010 inarinsaamea päästiin ensimmäisen ker-
ran käyttämään myös yläkoulun oppiaineiden opetuksessa. Tämä oli 
mahdollista inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen ansiosta (ks. 
4.4.2) parantuneessa opettajatilanteessa. Lukuvuonna 2014–2015 ina-
rinsaamenkielisille yläkoululaisille opetetaan inarinsaameksi äidin-
kielen lisäksi matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, uskontoa, terve-
ystietoa, historiaa ja yhteiskuntaoppia. 

Inarinsaamen kielen asema on kaiken kaikkiaan vahvistunut 
koko 2000-luvun ajan nimenomaan Inarin koulussa. Ivalossa tilanne 
on ollut huomattavasti heikompi johtuen ilmeisesti pääasiassa opet-
tajapulasta. Vaikka Ivalon kielipesä ehti toimintansa aikana vuosina 
1997–2000 tuottaa hyviä tuloksia, ja sieltä siirtyi Ivalon alakouluun 
arviolta viitisentoista lasta, lapsille ei pystytty järjestämään oma-
kielistä aineopetusta eikä kaikkina vuosina myöskään inarinsaamen 
kielen opetusta. Syksyllä 2010 vakiintui pysyvä inarinsaamen kielen 
opetus kaikille luokkatasoille Ivalon ala- ja yläkouluissa, niin ikään 
täydennyskoulutuksen kautta parantuneen opettajatilanteen myötä. 
Muutos kuvastuu selvästi kielenopiskelua koskevissa tilastoissa: kun 
lukuvuonna 2009–2010 inarinsaamen kieltä opiskeli Inarin kunnassa 
vapaaehtoisena vieraana kielenä 12 oppilasta, lukuvuonna 2010–2011 
lukumäärä oli 32 (Olthuis & al. 2013: 131). Syksyllä 2014 inarinsaa-
mesta tuli ensimmäisen kerran opetuskieli Ivalon alakoulussa, kun 
1.-luokkalaisille alettiin opettaa inarinsaamen kielellä käsitöitä ja ym-
päristötietoa (Linnanmäki, suulliset kommentit kesäkuussa 2014).
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Ivalon lukiossa inarinsaamea on 2000-luvun aikana opetettu 
opettaja- ja oppilastilanteen mukaan. Lukio-opetus on useina vuosi-
na toteutunut etäopetuksena video- tai internetyhteyden kautta, kun 
opettajana on toiminut Saamelaisalueen ulkopuolella tai ainakin muu-
alla kuin Ivalossa asunut henkilö. Vuodesta 1998 alkaen inarinsaamen 
kielestä on ollut mahdollista suorittaa vieraan kielen tai äidinkielen 
yo-koe (Olthuis 2003a: 573). 

4.3 . 2   Oppimater iaal ik ysymyk set

Vaikka opetus on Inarin koulun inarinsaamen luokilla virallisesti ina-
rinsaamenkielistä, monien aineiden opetuksessa joudutaan käyttä-
mään myös suomea. Tämä johtuu oppimateriaalitilanteesta, jossa on 
edelleen vuonna 2014 suuria puutteita. Inarinsaamenkielisiä oppikir-
joja on tällä hetkellä käytössä seuraavasti:

• Äidinkieli: 1.–2. lk
• Inarinsaame vieraana kielenä: alakoulun alaluokat, 7.–9. lk ja 

lukion kurssit 1 ja 2
• Matematiikka: 1.–2. lk
• Uskonto: 2.–3. lk
• Ympäristötieto: 1.–4. lk
• Biologia/maantieto: 5.–7. lk ja maantieto: 7.–9. lk 

(Saamelaiskäräjät: Inarinsaamenkieliset oppimateriaalit.)

Lisäksi joissakin aineissa on käytettävissä monistemuotoista oppima-
teriaalia tai kirjoja, joita ei ole tehty ensisijaisesti koulun oppikirjoiksi. 
Niiden aineiden ja luokkatasojen opetuksessa, joissa saamenkielistä 
materiaalia ei ole, käytetään opettajan kääntämää ja valmistamaa ma-
teriaalia ja / tai suomenkielisiä kirjoja. Vaikka kirjallinen materiaali 
olisi suomenkielistä, asioista puhutaan luokassa saameksi ja kirjalli-
sissa tehtävissä käytetään saamea. Kiireellisimpiä tavoitteita on saada 
jatkoa matematiikan, äidinkielen ja vieraan kielen opetuksen kirjasar-
joihin alakoulun puolella sekä yläkoulun biologian opetukseen (Kan-
gasniemi, suulliset kommentit syyskuussa 2014). 

Saamenkielisen oppimateriaalin tuottamisesta vastaa Suomessa 
Saamelaiskäräjät ja sen Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto, ja sitä 
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rahoittaa opetusministeriö. Aiheesta on olemassa joitakin perusteelli-
sia esityksiä, kuten Aikio-Puoskari (2006: 63–80), joten tässä sivuan 
sitä vain lyhyesti. Inarinsaamenkielisen oppimateriaalin niukkuus on 
johtunut ensisijaisesti opetusministeriön myöntämän määrärahan riit-
tämättömyydestä ja toissijaisesti vaikeudesta löytää inarinsaamenkie-
lisen oppimateriaalin laatijoita. Saamenkielisen oppimateriaalin tuot-
tamiseen tarkoitettu määräraha pysyi suunnilleen samana, 250 000 
euron tietämillä vuodesta 1993 aina vuoteen 2010 saakka. Näin siitä 
huolimatta, että kaikkien Suomen saamelaiskielten tilanne ja asema 
kouluopetuksessa muuttui näiden vuosien välillä radikaalisti. Saa-
melaiskäräjät on vuotuisissa budjettiesityksissään arvioinut, että op-
pimateriaalimäärärahan tulisi olla noin kaksinkertainen vastatakseen 
tarpeita (Aikio-Puoskari 2006: 70). Kuten edellä tulee ilmi, valtio on 
sitoutunut vastaamaan saamelaisalueella järjestettävän saamenkielisen 
opetuksen kustannuksista, mutta tämä ei koske oppimateriaalia eikä 
liioin saamenkielistä opettajakoulutusta (Aikio-Puoskari 2007: 5). 
Opettaja Pekka Lukkarin huoli vuodelta 1957 on siis ajankohtainen 
vielä yli 50 vuotta myöhemmin (Lukkari 1957: 293):

Saamenkielisiä oppikirjoja olisi saatava mahdollisimman moniin 
aineisiin. Lapsi päättelee helposti, että saamenkielisiä oppikir-
joja ei ole kirjoitettu koska niitä ei ole pidetty välttämättöminä 
tai edes tarpeellisina. Näin ei äidinkieli pääse siihen arvoon, 
mikä sillä pitäisi olla jokaiselle lapselle. 

Ryhmä inarinsaamenkielisten lasten vanhempia ja opettajia järjesti 
syksyllä 2009 kampanjan, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota 
oppikirjatilanteeseen ja saada rahoitukseen parannusta. Ryhmä kävi 
Helsingissä tapaamassa mm. kansanedustajia ja tasavallan president-
tiä. Lapset esittivät viestin päättäjille Oppâkirjeráp-nimisen räp-kappa-
leen muodossa. ”Mij tarbâšep oppâkiirjijd, mii halijdep oppâkiirjijd”, 
toistettiin kertosäkeessä; ’Me tarvitsemme oppikirjoja, me haluamme 
oppikirjoja’. Vähemmistövaltuutetulle jätettiin kantelu, jossa pyydet-
tiin selvittämään, lyökö Suomen valtio laimin velvollisuuksiaan saa-
menkielisen oppimateriaalin rahoittamisessa. Vähemmistövaltuutettu 
Eva Biaudet kehotti syksyllä 2010 annetussa vastauksessaan opetus-
ministeriötä ryhtymään pikaisiin toimiin oppimateriaalirahoituksen li-
säämiseksi jo vuoden 2011 aikana. Karvakenkälähetystöksi nimitetyn 
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ryhmän kampanja saavutti runsaasti huomiota mediassa. Määräraha 
on sittemmin vähin erin noussut. Vuoden 2015 budjettiehdotuksessa 
valtiovarainministeriö esitti saamenkielisen oppimateriaalin tuotan-
toon 500 000 euroa; vuonna 2014 summa oli 400 000 euroa (Yle Sáp-
mi 12.8.2014.). (Ks. myös Olthuis & al. 2013: 133–134.) Saamelais-
ten kouluoloja tutkiva Ulla Aikio-Puoskari arvioi, että määrärahojen 
kasvua vauhdittivat merkittävällä tavalla nimenomaan vanhempien 
kantelu vähemmistövaltuutetulle, Karvakenkälähetystön saama jul-
kisuus ja kahden inarilaisrehtorin samoihin aikoihin tekemä kantelu 
koltansaamenkielisten äidinkielen oppikirjojen puutteesta (Aikio-
Puoskari, tulossa). 

4.3 .3   Inar insaamenk iel isen opetuk sen haasteet

Oppimateriaalikysymyksen lisäksi inarinsaamenkielistä kouluope-
tusta koskevat monet niistä saamelaisopetuksen yleisistä ongelmista, 
joita mm. Aikio-Puoskari (2007) ja Seurujärvi-Kari (2011) kuvaavat. 
Pula pätevistä opettajista ja omakielisestä, ajanmukaisesta oppimate-
riaalista koskee kaikkia saamelaiskieliä, mutta kipeimmin inarin- ja 
koltansaamea. Akuutti ongelma on saamelaisopetuksen järjestäminen 
saamelaisalueen ulkopuolella. Saamelaiskäräjien mukaan 70 % alle 
10-vuotiaista saamelaislapsista asuu kotiseutualueen ulkopuolella 
(Saamelaiskäräjät 2013a, painamaton). Saamen kielen opetusta on 
järjestetty kotiseutualueen ulkopuolella hyvin vähän, saamenkielistä 
opetusta ei lainkaan. City-Sámit ry on esittänyt pohjoissaamenkieli-
sen kouluopetuksen aloittamista Helsingissä syksyllä 2015, kun hil-
jattain käynnistyneen kielipesätoiminnan myötä tarve siihen kasvaa 
(Yle Sápmi 10.3.2014). Inarinsaamen kieltä on opetettu Inarin kunnan 
ulkopuolella peruskoulutasolla vain Rovaniemen kaupungissa. Yksi 
saamelaisopetuksen ongelma koskee kartoitusta ja arviointia: saamen 
kielillä annettavan opetuksen tilannetta, tuloksia ja laatua on tutkittu 
hyvin vähän (Aikio-Puoskari 2007: 10). 

Käytännön koulutyössä nousee usein esille kysymys lasten saa-
men kielen käytöstä. Lukuvuonna 2012–13 Inarin koulussa päätettiin 
kiinnittää erityistä huomiota saamen kielen käyttöön. Koulun henki-
lökunta ja saamenkielisten oppilaiden vanhemmat kävivät yhdessä 
keskusteluja siitä, miten lasten saamen kielen käyttöä voisi vahvistaa. 
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Inarin koulussa lapset puhuvat keskenään, etenkin luokkahuoneen ul-
kopuolella enimmäkseen suomen kieltä. Erityisesti monilla inarinsaa-
menkielisten luokkien oppilailla on hyvin vähän saamen kielen käyt-
tömahdollisuuksia koulun ulkopuolella.

Utsjoella tutkittiin vuonna 2012 saamenkielisten 13–17 -vuotiai-
den nuorten kielenkäyttöä mm. koulussa, perheissä ja median alalla. 
Selvityksessä tuli ilmi, että saamea kotikielenään puhuvat nuoret käyt-
tävät saamenkielisen opetuksen ulkopuolella keskenään enimmäkseen 
suomen kieltä. Näin siitä huolimatta, että he arvostaisivat saamen 
kieltä ja haluaisivat ehdottomasti lastensa oppivan sen ensimmäisenä 
kielenään. (Taipale 2012.) Samaan tulokseen on tullut myös Torkel 
Rasmussen, joka on väitöstutkimuksessaan (2013) tutkinut Utsjoen ja 
Tanan kuntien 10–16-vuotiaita saamenkielisiä nuoria, heidän kielen-
käyttöään ja kieliasenteitaan. Tanassa saamenkieliset nuoret käyttävät 
koulussa ja ystäväpiirissä saamen kieltä merkittävästi enemmän kuin 
Utsjoen saamenkieliset nuoret. Myös perheenjäsenten ja sukulaisten 
kanssa tanalaiset saamelaisnuoret käyttävät enemmän saamea kuin 
utsjokelaiset, mutta koulun ja ystäväpiirin domeenissa ero on erityisen 
suuri. Tanalaisista nuorista, jotka puhuvat äidinkielenään saamea ja 
saavat saamenkielistä opetusta, 71 % ilmoittaa puhuvansa aina saamea 
muiden oppilaiden kanssa, kun Utsjoen informanteista näin ilmoittaa 
vain 9 %. Kyse on kielenvalinnasta saamenkielisten oppituntien ul-
kopuolella koulussa, esim. välitunneilla. Vastausvaihtoehdon ”usein” 
on valinnut 27 % utsjokelaisinformanteista ja 20 % tanalaisista. Uts-
jokelaisista jopa 45 % ilmoittaa puhuvansa koulukavereidensa kanssa 
oppituntien ulkopuolella saamen kieltä harvoin ja 18 % ei koskaan, 
kun tanalaisten keskuudessa luvut ovat 3 % ja 6 %. (Rasmussen 2013: 
152.) 

  Utsjoen koululaisten kielikäytänteitä on tutkittu aiemminkin 
(Guttorm 1987; Alaraudanjoki & Kurki-Joensuu 2002). Koululaisten 
saamen kielen käyttöä koskeva selvitystyö ja seuranta olisi ehdotto-
masti tarpeen myös Inarin koulussa. On tunnettua, että nimenomaan 
teini-ikä on ratkaiseva vedenjakaja lapsen vähemmistökielen käytön 
ja vähemmistökielisen identiteetin suhteen. Esimerkiksi iirinkielisis-
tä nuorista, jotka ovat omaksuneet iirin kielen kielikylvyssä iirinkie-
lisen ydinalueen ulkopuolella, enemmistö käyttää kouluiän jälkeen 
vain enemmistökieltä (Ó Riagáin & al. 2008: 1). Vähemmistökielisen 
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nuorison kielikäytänteistä olisi saatava runsaasti lisää tietoa, jotta kie-
liyhteisöissä voitaisiin luoda suotuiset olosuhteet nuorten kielenkäy-
tön ja kieli-identiteetin vahvistumiseksi.   

Inarinsaamenkielisten opettajien saatavuus on ollut inarinsaa-
menkielisen opetuksen kenties suurin haaste sen alusta asti. Tilanne 
on 2000-luvun mittaan parantunut vähin erin, kun intensiivisen kie-
likoulutuksen ansiosta kieliyhteisöön on lyhyessä ajassa ilmestynyt 
suhteellisen paljon työikäisiä kielenpuhujia. Muodollinen opettajan-
pätevyys on kuitenkin vain muutamalla. Suurin osa inarinsaamen kie-
lellä opettavista, kuten myös inarinsaamen kielen opettajista on vailla 
alan loppututkintoa. Vuonna 2014 näyttää siltä, että tilanne on kohen-
tumassa kahta kautta. Toisaalta SOGSAKK:in vuoden pituiseen inten-
siivikoulutukseen on viime aikoina osallistunut koulutettuja opettajia, 
toisaalta yliopistoista on valmistumassa opettajiksi inarinsaamentai-
toisia henkilöitä. (Opettajatilanteesta ks. myös Olthuis & al. 2013: 
131–133.) 

4.4   K ielenopetus  aikuisi l le 

4.4 .1   Saamelaisalueen koulutuskeskus 

Samaan aikaan, kun kielen siirtyminen lapsille on pyritty käynnis-
tämään kielipesän ja kouluopetuksen avulla, inarinsaamen kieltä on 
opetettu enenevässä määrin myös aikuisille. 1980–90-lukujen aikana 
opetus tarkoitti sekä alkeiskursseja että äidinkielisille tarkoitettuja 
luku- ja kirjoitustaitokursseja, joita pidettiin kertaluontoisesti esim. 
viikon mittaisina tai sitten useammissa periodeissa. Varhaisimmista 
inarinsaamen kielen kursseista ei ole saatavissa dokumentoitua tie-
toa. Saamelaismuseo Siidan ja Anarâškielâ servi ry:n Anarâš-sivuston 
mukaan (Anarâš-sivusto: Pekka Sammallahti) ensimmäinen inarin-
saamen kielikurssi järjestettiin Ivalossa vuonna 1982 ja sen opetta-
jina toimivat Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaiskulttuurin 
professori Pekka Sammallahti sekä Matti Morottaja. Ilmari Mattuksen 
(2011: 3–4) mukaan historian ensimmäinen aikuisille tarkoitettu ina-
rinsaamen kielen kurssi pidettiin 6.–17.6.1988. Sen järjesti Lapin ke-
säyliopisto. Osallistujia kurssilla oli neljätoista ja opettajina toimivat 
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Matti Morottaja ja Pekka Sammallahti. Sittemmin kielikursseja ovat 
järjestäneet ainakin Anarâškielâ servi, Saamelaisalueen koulutuskes-
kus (SOGSAKK) ja Oulun yliopisto. Kyse on ollut lyhyistä intensii-
vikursseista tai ilta- ja viikonloppuopetuksesta ja viime vuosina yhä 
enemmän verkko-opetuksesta. 

Keväällä 1999 SOGSAKK järjesti ensimmäisen koko luku-
kauden mittaisen inarinsaamen kielen peruskurssin. Sitä tarjottiin 
erityisesti kielipesälasten vanhemmille. Mukana oli viitisentoista 
osallistujaa, joista osa oli kielipesälasten äitejä. Kurssi lisäsi mer-
kittävästi yksilötason käänteistä kielenvaihtoa. Monet opiskelijoista 
alkoivat kurssin jälkeen puhua kieltä aktiivisesti, opiskella sitä lisää 
ja eräät jopa käyttää työssään tai kotonaan (ks.luku 5.4). Sittemmin 
SOGSAKK on tarjonnut yhä enenevässä määrin inarinsaamen kielen 
lyhytkursseja – kuten myös pohjois- ja koltansaamen kursseja – in-
ternetin kautta järjestettävänä etäopetuksena. Tämä on mahdollistanut 
kielenopiskelun myös Inarin ulkopuolella asuville. 

Lukuvuonna 2011–2012 SOGSAKK:issa järjestettiin ensimmäi-
sen kerran koko vuoden pituinen inarinsaamen kielen kurssi. Sittem-
min se on järjestetty joka vuosi. Inarinsaamen linjan opettaja Anna 
Morottajan mukaan opiskelijoita oli ensimmäisenä lukuvuonna 13, 
toisena 10, kolmantena 11 ja lukuvuonna 2014–15 10 henkeä. Opin-
tojen tavoitteena on sellainen kielitaito inarinsaamen kielessä, että 
niiden jälkeen pystyy työskentelemään inarinsaamen kielellä. Arviol-
ta puolet inarinsaamen perusopinnot suorittaneista opiskelijoista on 
sijoittunut inarinsaamenkieliseen työelämään. Heidän paristaan on 
tullut uusia työntekijöitä mm. kielipesiin ja Yle Sápmiin. Seuraavassa 
alaluvussa esille tulevaan inarinsaamen kielen täydennyskoulutukseen 
verrattuna SOGSAKK:in inarinsaamen linjan opetussisällöt ovat hie-
man käytännönläheisempiä. Teorian osuus ja etenemistahti on pyritty 
suunnittelemaan niin, että kuka tahansa pystyy seuraamaan opetusta. 
Toisaalta monien kielen osa-alueiden sujuva hallinta edellyttää itse-
näistä työtä tai jatko-opintoja, sillä yhden lukuvuoden aikana ei pysty-
tä paneutumaan kaikkeen. Opintoihin sisältyy kielimestariharjoittelua 
sekä aikuisten että lapsikielimestareiden kanssa (ks. 7.5.2), inarinsaa-
melaisen kulttuurin kursseja ja kieliharjoittelua inarinsaamenkielisillä 
työpaikoilla. (Morottaja A. suulliset kommentit 2014.) 
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4.4 . 2   Inar insaamen k ie len täydennyskoulutus  20 09 –2010 

Käänteinen kielenvaihto edellyttää kaikki ikäluokat läpäisevää muu-
tosta kieliyhteisössä. Kielipesätoiminnan ja inarinsaamenkielisen 
kouluopetuksen alkaessa ongelmaksi muodostui se, että aikuisia, työ-
ikäisiä kielenpuhujia oli aivan liian vähän suhteessa kieltä oppiviin 
lapsiin. Ongelma paheni 2000-luvun mittaan sitä mukaa, kun tarpeet 
kasvoivat. Kieltä puhuvat lapset tarvitsivat kieltä sujuvasti puhuvia 
ja kirjoittavia opettajia, kielipesäopettajia, oppimateriaalin tekijöitä, 
media-alan osaajia, vapaa-ajan toiminnan ohjaajia jne. Kouluopetuk-
sen järjestyminen oli 2000-luvun alun ajan joka vuosi vaakalaudalla. 
Avoinna olevia opettajanpaikkoja haki joskus yksi tai kaksi henki-
löä, toisinaan taas ei yhtään, ja koulu ja sivistystoimi joutuivat pon-
nistelemaan inarinsaamenkielisten luokkien toiminnan jatkumiseksi. 
Koulutettuja inarinsaamenkielisiä luokan- tai aineenopettajia ei ollut. 
Ensimmäinen muodollisesti pätevä opettaja saatiin inarinsaamenkieli-
seen opetukseen lukukaudella 2010–2011. 

Työntekijäpula heijastaa uhanalaisten kielten puhujayhteisöissä 
tavallista ns. kadotetun sukupolven ongelmaa (ks. Olthuis & al. 2013: 
217–222 ja Grenoble & Whaley 2006: 57). 1960-luvulla ja sitä myö-
hemmin syntyneet inarinsaamelaiset olivat jääneet vaille inarinsaamen 
kieltä. Lyhyet tai periodeina järjestettävät kielikurssit eivät suinkaan 
kaikkien kohdalla riittäneet niin vankan kielitaidon saavuttamiseen, 
että se mahdollistaisi inarinsaamen kielellä työskentelemisen. 

Vuonna 2006 syntyi idea jo ammatissa toimiville ihmisille järjes-
tettävästä kokovuotisesta kielikoulutuksesta. Asia tulee esille Anarâš-
lehden joulukuun 2007 numerossa, jonka pääkirjoituksessa Matti 
Morottaja esittelee ideaa opettajien kielikoulutuksesta ja jossa on 
Marja-Liisa Olthuisin kirjoitus Maht čuavdiđ anarâškielâ máttááttei-
jei vänivuođâ? ’Kuinka ratkaista pula inarinsaamen opettajista?’ Alun 
perin täydennyskoulutuksen kohderyhmänä pidettiin selkeästi opetta-
jia, mutta lopulta suurin osa osallistujista edusti muita ammattiryhmiä. 
Marja-Liisa Olthuis (2007c) kuvaa täydennyskoulutuksen lähtökoh-
taa: kieliyhteisöllä ei ole aikaa jäädä odottelemaan, että inarinsaamea 
puhuvia opettajia ilmestyisi jostakin itsestään.  
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Mij ep pyevti innig vyerdiđ, et anarâškieltáiđusaš máttáátteijeeh 
fakkist iđesteh kostnii. Tot ij lah meendugin realistlâš juurdâ. Lam 
tom uáivilist, et taam máttáátteijeeääši ferttee-uv čuávdiškyettiđ 
nubenáál. Muu mielâst tom puáhta porgâđ valmâš máttááttei-
jeid teikâ valmâštuumin leijee máttáátteijei kielâlâš škovliimáin. 
Tääl kuulâm kale motomijd ulmuid juurdâšmin jiänusân, et 
anarâškiel máttáátteijeeh kolgâččij leđe eenikielâliih. Ideaal tii-
leest návt tiäđust-uv lii-uv. Muu mielâst mist ij kuittâg lah ennus-
tkin mihheen, maid monâttiđ. Jis pääccip sálbukkieđâi vyerdiđ 
eenikielâlâš máttáátteijei itteem, te monâttep viehâ vissásávt 
tááláá kielâsárnoo suhâpuolvâ já läpittep ubâ kielâ. 
’Me emme voi enää odottaa, että inarinsaamentaitoisia opet-
tajia ilmestyy yhtäkkiä jostain. Se ei ole kovinkaan realistinen 
ajatus. Olen sitä mieltä, että tätä opettaja-asiaa pitääkin ryhtyä 
ratkomaan toisin. Minusta sen voi tehdä valmiiden opettajien 
tai valmistumassa olevien opettajien kielellisellä koulutuksella. 
Nyt kuulen kyllä joidenkin ihmisten ajattelevan ääneen, että 
inarinsaamenkielisten opettajien pitäisi olla äidinkielisiä. Ideaa-
litilanteessa näin tietenkin onkin. Minusta meillä ei kuitenkaan 
ole juuri mitään menetettävää. Jos jäämme kädet ristissä odot-
tamaan äidinkielisten opettajien ilmestymistä, niin menetämme 
melko varmasti nykyisen kielenpuhujapolven ja kadotamme 
koko kielen.’ 

Hanketta ajamaan Marja-Liisa Olthuis perusti Anarâškielâ servin yh-
teyteen tutkimusryhmän, johon kuului hänen lisäkseen KM Irmeli 
Moilanen sekä minä. Inarinsaamen kielen täydennyskoulutusta suun-
niteltiin intensiivisesti puolisentoista vuotta ennen kuin se toteutui 
lukuvuonna 2009–2010. Opetuksen järjesti Oulun yliopiston saamen 
kielen ja saamelaiskulttuurin yksikkö Giellagas-instituutti ja se tapah-
tui Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tiloissa Inarissa. SOGSAKK 
myös osallistui koulutuksen järjestämiseen tiettyjen kokonaisuuk-
sien osalta. Opiskelijat rekrytoitiin osittain mm. Inarin kunnan ja 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen työntekijät kattavalla yleisellä 
tiedotuksella ja hakukuulutuksella, osittain taas henkilökohtaisesti. 
Opiskelijavalinnat suoritti Giellagas-instituutti. Tavoitteena oli saa-
da koulutukseen korkeakoulututkinnon suorittaneita, jo työelämässä 
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olevia ihmisiä sellaisilta ammattialoilta, joilla inarinsaamenkielisten 
työntekijöiden tarve oli polttavin. 

Koulutukseen osallistui 17 aikuisopiskelijaa, joista suurin osa oli 
työelämässä jo mukana olevia ihmisiä ja muutama oli opiskelijoita. 
Mukana oli mm. opettajia, lastenhoitoalan ammattilaisia, fi lologian 
opiskelijoita, toimittaja ja pappi. Opiskelijoista suurin osa ei osannut 
inarinsaamen kieltä aloittaessaan. Jotkut olivat aiemmin käyneet ina-
rinsaamen kielikursseja ja muutamat osasivat sujuvasti pohjoissaa-
mea. Noin puolet opiskelijoista oli inarinsaamelaisia ja puolet suo-
malaisia; mukana oli myös yksi unkarilainen. Tämä on yksi esimerkki 
inarinsaamen revitalisaatiolle ominaisesta etnisestä neutraaliudesta, 
jota käsittelen luvussa 8.1.

Projektin johtaja Marja-Liisa Olthuis on yhdessä täydennys-
koulutukseen osallistuneen Suvi Kivelän sekä kielentutkija Tove 
Skutnabb-Kankaan kanssa kirjoittanut inarinsaamen kielen täyden-
nyskoulutuksesta teoksen Revitalising indigenous languages. How to 
recreate a lost generation (2013). Tässä alaluvussa esittelemäni seikat 
tulevat esille myös kyseisessä kirjassa. Lisäksi täydennyskoulutuk-
sesta on koottu englanninkieliset www-sivut <www.casle.net>, joilla 
esitellään täydennyskoulutusta yleistajuisessa muodossa. Mukana on 
myös kuvia ja videomateriaalia. 

Täydennyskoulutus kesti koko vuoden. Osallistujat irtaantuivat 
täksi ajaksi työ- tai opiskelupaikoistaan ja saivat koulutuksen ajaksi 
rahoituksen, joka vastasi vähintään 80 % koulutusta edeltäneestä an-
siotasosta. Rahoitus räätälöitiin jokaiselle opiskelijalle erikseen ja ra-
hoituslähteitä oli useita, mm. työ- ja elinkeinohallinnon koulutustuki ja 
Suomen Kulttuurirahaston myöntämät stipendit. Lukuvuoden ohjelma 
koostui Giellagas-instituutin inarinsaamen kielen opetusohjelmasta 
sekä käytännönläheisestä harjoitteluosiosta. Se sisälsi saamelaiskult-
tuuriin liittyviä kursseja, kieliharjoittelua työpaikoilla ja kielimesta-
riharjoittelua. Viimeksi mainittu oli saamelaisalueella ensimmäistä 
kertaa strukturoidusti käytetty kielen ja kulttuurin opiskelumetodi, 
jonka viitteellisenä lähtökohtana oli Kalifornian alkuperäiskielten 
elvyttämistyössä kehitetty Master–Apprentice Language Learning 
Program (Hinton 2002 ja 2008). Se tarkoitti järjestelyä, jossa opis-
kelijat viettivät tietyt päivät kuukaudesta vanhempien, äidinkielisten 
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kielenpuhujien kanssa käyttäen päivän mittaan ainoastaan inarinsaa-
men kieltä. Kielimestareiden luona oltiin yksin tai pareittain, ja opis-
kelijoilla oli lukuvuoden aikana useampia kielimestareita. Päivän 
mittaan opiskelijat ja kielimestarit saattoivat tehdä arkisia askareita, 
ehkä inarinsaamelaiseen kulttuuriin liittyviä töitä kuten kalastus tai 
käsityöt, tai sitten koko päivä kului juttelun ja muistelusten parissa. 
Kielimestariharjoittelu osoittautui opiskelijoiden palautteen perusteel-
la korvaamattoman tärkeäksi osaksi koulutuskokonaisuutta. Tarkaste-
len kielimestarimenetelmää inarinsaamen kielen aikuisopetuksessa 
tutkimuksen seitsemännessä luvussa. (Ks. myös Olthuis & al. 2013.)

Täydennyskoulutus oli koulutusprojektiksi poikkeuksellisen 
mittava, mitä tulee suunnittelutyöhön, oppimateriaalin laatimiseen 
ja rahoituksen järjestämiseen. Sen kokonaisbudjetti oli noin 700 000 
euroa. Projektin johtaja Marja-Liisa Olthuis totesi koulutuksen lo-
puttua, että sen syvälliset vaikutukset kieliyhteisöön tulevat näky-
mään vasta muutaman vuoden päästä (Olthuis, suulliset kommentit 
elokuussa 2010). Olthuis & al. 2013 (129–148) analysoivat täyden-
nyskoulutuksen vaikutuksia kielipesätoimintaan, kouluopetukseen, 
oppimateriaalitilanteeseen, yliopisto-opetukseen, Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen opetukseen, yhteisölliseen toimintaan, seurakun-
taan ja inarinsaamenkielen tilanteeseen. Heidän teoksensa kirjoittami-
sen aikaan tilanne näytti seuraavanlaiselta: 

• Inarin koulussa toimivista neljästä inarinsaamenkielisestä opet-
tajasta kaksi oli täydennyskoulutuksen opiskelijoita, ja yläkou-
lussa oli päästy aloittamaan inarinsaamenkielinen aineopetus. 
Inarinsaamen kielen opetus oli alkanut Ivalon ala- ja yläasteella. 

• Kaksi täydennyskoulutuksen lopettanutta oli valmistunut 
Oulun yliopiston Giellagas-instituutista pääaineenaan inarin-
saamen kieli. Toinen heistä toimi Giellagas-instituutin ina-
rinsaamen kielen yliopisto-opettajana ja toinen Ivalon ala- ja 
yläasteen inarinsaamen kielen lehtorina. 

• Uusia kielipesäryhmiä oli täydennyskoulutuksen kautta 
parantuneessa työntekijätilanteessa avattu kaksi, yksi Ivaloon 
ja toinen Inariin. 
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• Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa oli aloitettu jatkuva, 
kokovuotinen inarinsaamen kielen intensiiviopetus, jossa 
opettajana toimi täydennyskoulutuksen läpikäynyt henkilö. 

• Inarinsaamen kielen asema oli Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksessa vahvistunut muutenkin useiden inarinsaamenkielis-
ten työntekijöiden ansiosta. 

• Saamelaiskäräjien inarinsaamen kielen kääntäjänä työskenteli 
täydennyskoulutuksen opiskelija.

• Inarinsaamen kieltä oli alettu käyttää Inarin seurakunnan toi-
minnassa täydennyskoulutuksessa opiskelleen papin ansiosta, 
ja hän sekä Giellagas-instituutin inarinsaamen lehtori käänsi-
vät Raamattua inarinsaameksi. 

Täydennyskoulutuksen suurimpana puutteena projektin työntekijät 
ovat nähneet jälkikäteen sen, ettei se tavoittanut riittävässä määrin 
kasvatusalan, etenkään varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Koulute-
tuista lastentarhaopettajista ja perhepäivähoitajista on edelleen vuon-
na 2014 pula. Myös opettajia olisi ollut tarve saada mukaan enemmän. 
Opettajapula vaikeuttaa esimerkiksi inarinsaamenkielisen opetuksen 
järjestämistä Ivalon kouluissa. 

Yhteenvedonomaisesti opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään 
voi tätä kirjoittaessani vuonna 2014 todeta seuraavaa: 17 opiskelijas-
ta pääosin inarinsaamenkielisessä työssä toimii seitsemän. Sellaises-
sa työssä, jossa inarinsaamen kielellä on melko säännöllistä virallista 
käyttöä, toimii tulkintani mukaan viisi henkilöä. Muutama käyttää 
kieltä työssään satunnaisesti tai yhtenä työyhteisön kommunikaa-
tiokielistä. Vain pari täydennyskoulutuksen suorittaneista ei vuonna 
2014 käytä inarinsaamea työelämässä lainkaan. 

Täydennyskoulutuksen opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ja 
kielikäytänteitä ei ole resurssipulasta johtuen päästy seuraamaan eikä 
jatkotutkimaan, joten seuraavanlaiset kysymykset jäävät toistaiseksi 
avoimiksi: Millaista kielitaitoa koulutus tuotti? Miten opiskelijat ko-
kevat oman asemansa kieliyhteisössä inarinsaamen kielen uusina pu-
hujina? Miten he arvioivat omaa kielitaitoaan ja kielenvalintaansa eri 
domeeneissa? Kuinka suuressa määrin täydennyskoulutus lisäsi ina-
rinsaamen kielen käyttöä perheissä? Onnistuiko täydennyskoulutus 
integroimaan opiskelijat kieliyhteisöön? Otettiinko inarinsaamelainen 
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kulttuuri riittävässä määrin huomioon? Miten saamen kielen aikuis-
koulutusta voisi kehittää kulttuurisensitiivisempään suuntaan? 

4.4 .3   Inar insaame t ieteen k ie lenä

Vuonna 2001 inarinsaamen kielestä tuli yliopisto-opintojen kieli. Sii-
hen saakka kieltä oli voinut opiskella Oulun yliopiston saamen kielen 
koulutusohjelmassa pohjoissaamen kielen ohessa yksittäisten kurssien 
muodossa, mutta nyt tuli mahdolliseksi suorittaa kielestä approbatur-
opintokokonaisuus (15 silloista opintoviikkoa). Opetus järjestettiin 
Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutus-
keskuksen yhteistyönä. (Olthuis 2003a: 576.) Muutama vuosi sen 
jälkeen käynnistyi aineopintojen kokonaisuus. Vuodesta 2011 saakka 
inarinsaamesta on voinut suorittaa syventävät opinnot. Muista yli-
opistoista Helsingin yliopistossa inarinsaamea opetetaan satunnaisesti 
yksittäisten kurssien muodossa osana suomalais-ugrilaisen kielentut-
kimuksen ja saamentutkimuksen opintokokonaisuuksia.

Talvella 2013 valmistui Giellagas-instituutista ensimmäinen ina-
rinsaamen kielen maisteri ja aineenopettaja ja myöhemmin samana 
vuonna toinen. Inarinsaamen kielellä on siis myös kirjoitettu kaksi pro 
gradu -tutkielmaa. Mervi Skopetsin pro gradu (2013) on nimeltään 
Uđđâ Testament jurgâlem anarâškielân. Suomâkielâst anarâškielân – 
keevâtlâš pággu vâi máhđulâšvuotâ uccâ kielân? ’Uuden Testamentin 
kääntäminen inarinsaameksi. Suomesta inarinsaameksi – käytännön 
pakko vai mahdollisuus pienelle kielelle?’. Skopets tarkastelee tietty-
jen teologisten käsitteiden käännöksiä eri lähteissä verraten käännök-
siä suomenkieliseen kirkkoraamattuun 1992 ja kreikankielisiin alku-
teksteihin. Teija Linnanmäki kirjoitti pro gradun sukunsa kielellisestä 
historiasta ja henkilökohtaisesta käänteisen kielenvaihdon prosessis-
taan (Linnanmäki 2014). Vuoden 2014 lopussa inarinsaamen kieleen 
liittyviä pro gradu -tutkielmia on tekeillä tai suunnitteilla noin kym-
menen. Gradujen lisäksi inarinsaamen kielellä on kirjoitettu muutamia 
kandidaatintutkielmia. (Olthuis, suulliset kommentit 2014.)

Opinnäytetöiden lisäksi tieteellisiä julkaisuja on ilmestynyt ina-
rinsaameksi tähän mennessä vasta muutamia. Mainittavia ovat Olt-
huisin artikkelit inarinsaamen kielen elvytyksestä ja tutkimuksesta 
(2007b) ja inarinsaamen kirjakielen kehityksestä (2009). Lisäksi on 
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ilmestynyt artikkeleita, joita voi pitää populaaritieteellisinä. Tällaisia 
ovat mm. Anarâš-lehdessä ilmestyneet Olthuis (2003c) lintusanas-
tosta, Pasanen (2005b) kielten uhanalaisuudesta, Mattus Il. (2009) ja 
Aikio S. (2013) paikannimistöstä ja Laitinen (2013) Erkki Itkosesta 
inarinsaamen tutkijana. Morottaja P. (2009) käsittelee artikkelissaan 
inarinsaamelaista kirjallisuutta. 

4.5   Uudet  domeenit

Uusina domeeneina pidetään esimerkiksi mediaan, uusmediaan ja kie-
len kirjallistumiseen liittyviä kielenkäyttöaloja (ks. esim. UNESCO 
2003, painamaton). Uhanalaisen ja elpyvän vähemmistökielen kon-
tekstissa kysymys on usein domeeneista, joilla on toimittu enemmis-
tökielellä, ja joita aletaan luoda omalla kielellä revitalisaation myötä. 
Vähemmistökielen kirjallistuminen on erottamaton osa sen moderni-
saatiota ja revitalisaatiota. 

4.5.1   Inar insaamenk iel inen k ir ja l l isuus

Vaikka inarinsaamen kieltä on käytetty kirjallisesti jo 1850-luvulta läh-
tien (ks. 2.2 ja 3.1), niin inarinsaamenkielisen kirjallisuuden synnystä 
voi puhua vasta 1990-luvulta alkaen. Sitä ennen ilmestyi lähinnä teks-
tikokoelmia ja kirkollisia julkaisuja. 1970-luvulla ilmestyivät esim. 
Inarin seurakunnan julkaisema, kirkkoherra Antero Nivan toimittama 
Ucca salmakirjááš ’Pieni virsikirja’ (Niva 1978) sekä uusintapainos 
alun perin vuonna 1917 ilmestyneestä tekstikokoelmasta Inarinlappa-
laista kansantietoutta (Koskimies & Itkonen 1978[1917]). Kertomus-
kokoelmia on ilmestynyt myöhemminkin, mm. Matti Morottajan toi-
mittama Tovlááh mainâseh (1996) ja Pekka Sammallahden toimittama 
Javrij jieŋah parguu (2004). Ensimmäisiä kaunokirjallisia julkaisuja 
inarinsaamen kielellä olivat Aune Kuuvan lastenlaulukirja Piiččus 
(1987), runokirja Uáináh-uv – Oainnátgo (1992) ja lastenkirja Tuálu 
faŋgâ (1994), Iisakki Mattuksen muistelmateos Eellimpäälgis (1996) 
sekä Ilmari Mattuksen omaelämäkerrallinen Čovčjäävrist Kaamâsân 
(1996). (Anarâš: Kieli. Kirjallisuus.) Sittemmin inarinsaamenkielistä 
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kaunokirjallisuutta ovat kirjoittaneet myös Petter Morottaja ja Marja-
Liisa Olthuis. 

Vuonna 2014 inarinsaamelainen kirjallisuus tarkoittaa pitkälti 
lastenkirjallisuutta, jota sivuan tässä tutkimuksessa lastenkulttuurin 
yhteydessä (luku 6.4.5). Aikuisille tarkoitettua kaunokirjallisuutta on 
julkaistu hyvin vähän. Yksi harvoista teoksista on Matti Morottajan ja 
Ilmari Mattuksen toimittama novelliantologia Kyelisieidi maccâm já 
eres novelleh vuodelta 2006. Antologia sisältää sekä perinteisiä muis-
teluksia että uudempaa novelligenreä. Anarâš-lehdellä (ks. 3.5.3) on-
kin suuri merkitys myös kirjallisuusfoorumina. Kun kirjoja on vähän, 
lehti toimii ainoana säännöllisenä foorumina, joka tarjoaa muisteluk-
sia, proosaa, asiatekstejä ja yhä enemmän myös ajankohtaisiin aihei-
siin paneutuvia tekstejä inarinsaamen kielellä. 

4.5. 2   Media

Inarinsaamen kieltä on käytetty mediassa jo kolmisenkymmentä vuot-
ta säännöllisesti, joskin pitkään hyvin vähäisessä määrin. Vuonna 
1947 perustetun Yleisradion saamenkielisen toimituksen (vuodesta 
1985 alkaen Sámi Radio, nykyään Yle Sápmi) toiminnassa inarin-
saamen kielellä oli aluksi hyvin pieni rooli, vaikka kieltä toki saattoi 
joskus kuulua pohjoissaamen ohella ainakin haastatteluissa. Vuonna 
1973 saamenkielinen toimitus muutti Rovaniemeltä Inariin, ja tämän 
jälkeen koltan- ja inarinsaamenkielen asema vahvistui. Koltankieli-
nen toimittaja palkattiinkin jo samana vuonna, mutta inarinsaamen-
kielisten lähetysten vakiinnuttamista hidasti erimielisyys siitä, onko 
inarinsaame todella itsenäinen kieli. Vuonna 1982 alkoivat säännölli-
set inarinsaamenkieliset lähetykset, joita toimittamaan palkattiin oma 
toimittaja. (Lehtola V-P. 1997b: 71–72.) 

Loppuvuodesta 2014 inarinsaamenkielisiä lähetyksiä tulee Yle 
Sápmin tuotannossa seuraavasti: 1) viikoittainen ajankohtaisohjelma 
Anarâš saavah, joka kestää kaksi tuntia; 2) viikoittainen puolituntinen 
lastenohjelma Binna bánna, jossa inarinsaamenkielinen osuus noin 
kolmannes; 3) viikottainen, kaksi ja puoli tuntia kestävä nuortenohjel-
ma Sohkkaršohkka, jossa puhutaan kaikkia kolmea saamen kieltä; 4) 
viikoittainen, puoli tuntia kestävä arkistomateriaaliin perustuva ohjel-
ma Anarâš vuárkká, jossa kuullaan inarinsaamenkielisiä muisteluita, 

UH9_VALMIS.indd   138UH9_VALMIS.indd   138 17.5.2015   21:44:5117.5.2015   21:44:51



K Ä Ä N T E I N E N  K I E L E N V A I H T O  Y H T E I S Ö T A S O L L A

1 3 9

haastatteluja ja reportaaseja Saamen radion menneiltä vuosikymme-
niltä ja 5) viikoittainen, puolituntinen hengellinen ohjelma Rohkos ja 
musihkka, joka tehdään inarinsaamen kielellä kerran kuussa. 

Inarinsaamen kielen osuus Yle Sápmin toiminnassa on kasvu-
suunnassa. Viime aikoina inarinsaamea on alettu käyttää myös ka-
navan yleisissä ohjelmissa, kuten Buorre iđit Sápmi, jossa toimittaja 
saattaa olla inarinsaamenkielinen ja haastatteluissa ja jutuissa saattaa 
kuulua kaikkia kolmea kieltä. Tätä monisaamenkielistä toimintamallia 
radiossa ja muilla domeeneilla käsittelen luvussa 9.4.1. Vuoden 2013 
aikana inarinsaamenkieliset toimittajat alkoivat myös kirjoittaa inarin-
saamenkielisiä uutisia internetiin Yle Sápmin yhteiselle uutispalveli-
melle. Siihen saakka internet-uutisia oli julkaistu pohjoissaameksi ja 
suomeksi. (Wesslin 2014.)

Television puolella inarinsaamen asema on edelleen marginaali-
nen. Vuodesta 2002 alkaen Suomessa on näkynyt uutislähetys Ođđasat, 
jonka tuottamiseen Yle Sápmi osallistuu yhdessä Ruotsin SVT:n ja 
Norjan NRK:n kanssa. Se sisältää silloin tällöin inarinsaamenkielis-
tä uutismateriaalia. Ođđasat-lähetys on tullut Suomessa vaihtelevaan 
lähetysaikaan, kunnes elokuussa 2014 ohjelma sai vakituisen lähetys-
ajan 20.45 Yle Fem -kanavalla. Loppuvuodesta 2013 käynnistyivät 
Ylen omat saamenkieliset tv-uutiset, joissa inarinsaamen kieltä kuu-
luu useammin kuin yhteispohjoismaisissa uutisissa, vaikka pääkielenä 
onkin pohjoissaame. Ne lähetetään viisiminuuttisena lähetyksenä TV 
1 -kanavalla joka arkipäivä klo 15.10. Monisaamenkielisen toiminta-
mallin lisääntyminen koskee myös Unna Junná -lastenohjelmaa. Tal-
vesta 2013 alkaen joka lähetyksessä on materiaalia kaikilla kolmella 
Suomessa puhuttavalla saamen kielellä. 

Inarinsaamen kielen käyttö lehtitoiminnassa on vähäistä, mutta 
vakiintunutta. Sitä on pidettävänä merkittävänä osa kielen kirjallis-
tumista, revitalisaatiota ja modernisaatiota. Vuodesta 1987 alkaen on 
ilmestynyt inarinsaamenkielinen aikakauslehti Anarâš, jota käsittelen 
tutkimuksen luvussa 3.5. Tätä ennen inarinsaamen kielellä kirjoitettiin 
jonkin verran saamelaisessa aikakauslehdessä Sabmelaš / Sápmelaš 
(ks. esim. Olthuis 2000). Vuosien 2007 ja 2011 välillä ilmestyi Petter 
Morottajan toimittama viikoittainen inarinsaamenkielinen uutislehti 
Kierâš. Se toimi ajankohtaisena tiedotuskanavana ja keskustelufoo-
rumina. Tällaiselle kanavalle oli syntynyt tarve, kun omakielinen 
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toiminta oli vilkastunut eikä Anarâš-lehti soveltunut tiedotuksen ja 
keskustelun areenaksi harvaan ilmestymisen vuoksi. Kierâš toimitet-
tiin tilaajilleen ensisijaisesti sähköpostissa, mutta tarvittaessa myös 
postitse. 

Vuonna 2014 tiedotuksen ja keskustelun foorumina toimii yhä 
enemmän inarinsaamenkielinen Facebook-ryhmä Anarâškielâ or-
roomviste, ’Inarinsaamelainen olohuone’ (Facebook: Anarâškielâ or-
roomviste). Ryhmässä keskustellaan paljon inarinsaamen kielestä, esi-
merkiksi kysellään neuvoja kääntämisessä ja sanojen taivutuksessa. 
Kuka tahansa voi ilmoittaa tapahtumista, jotka koskevat inarinsaamea 
ja inarinsaamelaisia. Ajoittain sillä käydään myös vilkasta keskus-
telua ajankohtaisista aiheista. Facebookissa, kuten myös Twitterissä 
inarinsaamea käytetään luonnollisesti jonkin verran myös yksityis-
ten käyttäjien sivuilla ja tileillä. Toinen tiedotukseen, keskusteluun 
ja materiaalien jakamiseen tarkoitettu yhteisöllinen internet-foorumi 
on Wiki-sivusto Nettisaje. (Ks. myös Olthuis & al. 2013: 148, 212.) 
Inarinsaamenkielisistä internet-sivustoista mainittavin on Saamelais-
museo Siidan ja Anarâškielâ servin yhdessä kokoama laaja sivusto 
Anarâš – Inarinsaamelaiset – The Inari Saami (Siida: Anarâš). Se 
esittelee kolmella kielellä inarinsaamelaisten historiaa ja nykypäivää, 
kieltä, kulttuuria ja toimijoita. Täydennyskoulutushankkeen puitteissa 
(ks. 4.4.2 ja 7.) luotu CASLE-sivusto tarjoaa englanninkielistä tietoa 
ja materiaalia inarinsaamen täydennyskoulutuksesta, kielitilanteesta 
ja kulttuurista. 

4.5.3   Musi ikk i

Inarinsaamenkielinen populaarikulttuuri on hyvin nuori ilmiö. Sen 
tunnetuin – ja lähes ainoa – edustaja on inarinsaamenkielistä rap-mu-
siikkia tekevä ja esittävä Mikkâl Antti Morottaja, taiteilijanimeltään 
Amoc. Hän aloitti rap-musiikin tekemisen 2000-luvun alussa suomen 
kielellä, mutta vaihtoi pian inarinsaameen. Mikkâl Antti Morottaja on 
yksi niistä harvoista 1980-luvulla syntyneistä, jotka oppivat inarinsaa-
mea kotikielenä. Hän alkoi esiintyä paikallisissa tilaisuuksissa vuon-
na 2004, saavutti pian myös valtakunnan tason julkisuutta ja julkaisi 
esikoislevynsä Amok-kaččâm vuonna 2007 (Amoc 2007). Amocin 
musiikissa on vaikutteita bronxilaisesta gangsta-rapista, esitystapa ja 
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äänenkäyttö ovat melko aggressiivisia ja sanoitukset ikään kuin ivaa-
vat saamelaisiin liitettyjä odotuksia. Kappaleet kertovat traagisesta 
rakkaudesta, yksinäisyydentunteista, väkivaltafantasioista, juopot-
telusta ja rap-skenestä. Saamelaiskulttuuriin viitataan esikoislevyllä 
lähinnä ironisoiden, stereotypioihin viittaamalla. (Ks. Ridanpää & 
Pasanen 2009.) Amocin kanssa esiintyy usein toinen rap-artisti Jukka 
Kangasniemi, taitelijanimeltään Ružže. Amocin uudemmassa, vielä 
julkaisemattomassa tuotannossa on konserteissa kuultujen kappalei-
den perusteella enemmän viitteitä saamelaiseen mytologiaan.  

Amocin merkitys inarinsaamen kielen elpymiselle ilmenee aina-
kin seuraavilla osa-alueella:

(1) Inarinsaamenkielinen nuorisokulttuuri: Amoc on käy-
tännössä luonut inarinsaamenkielisen nuorisokulttuurin. 
Aikana, jolloin inarinsaamea yleisesti puhuttiin nuorison 
keskuudessa, ei ollut olemassa populaarikulttuuria meidän 
tuntemassamme muodossa ja mittakaavassa, mm. koska 
joukkotiedotusvälineet olivat vasta kehittymässä. Vaikka 
Amoc toteaa itse kappaleessaan Čalmekäittee (Amok 2007), 
että ”Jiem haalijd leđe nuorâi roolimalli” eli ’En halua olla 
nuorten roolimalli’, niin sellainen hänestä on väistämättä 
tullut inarinsaamenkielisten lasten ja nuorten parissa. Hän 
on heille ensimmäinen mahdollisuus samastua omakieli-
seen nuorisokulttuurin tekijään. 

(2) Kielen modernisaatio: Amoc käyttää inarinsaamen kieltä 
julkisella domeenilla ja esittävässä taiteessa aivan uudella 
tavalla. Hänen musiikkinsa ja esiintymisensä herättää ris-
tiriitaisia tunteita, tai herätti ainakin 2000-luvun alkupuo-
lella, jolloin asia oli kokonaan uusi. Inarinsaamen kieli ja 
gangsta-rap ovat jo lähtökohtaisesti epäodotuksenmukainen 
yhdistelmä, ja kappaleiden sanoituksissa on paljon sellaista, 
mitä saatetaan pitää epäsopivana ja loukkaavana. Uhanalai-
sen vähemmistökielen käyttö tällaisessa muodossa saattaa 
kohdata jyrkkääkin kritiikkiä, kuten Zamjatin, Pasanen 
ja Saarikivi (2012: 35–36) huomauttavat puristista kieli-
ideologiaa ja Venäjän vähemmistökielten modernisaatiota 
koskien. Ajatus kielen puhtaudesta ja pyhyydestä elää vah-
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vasti monissa alkuperäiskansa- ja vähemmistöyhteisöissä. 
Samaan aikaan on kuitenkin selvää, että vähemmistökielen 
elinvoimaisuuden kannalta kielen luova ja epäodotuksen-
mukainen käyttö on välttämätöntä. (Ks. myös 8.2.4.)

(3) Inarinsaamelaisten ja inarinsaamen kielen tunnettuus suo-
malaisten parissa: Amoc nousi vuoden 2005 aikana lyhyeksi 
aikaa mediailmiöksi valtakunnallisella tasolla. Suomalainen 
media kiinnostui hänestä ja häntä haastateltiin useissa leh-
dissä sekä radiokanavilla ja televisiossa. Tätä kautta moni 
suomalainen todennäköisesti kuuli ensimmäistä kertaa, 
että saamelaiskieliä on useita ja että Suomessa on olemassa 
jotain sellaista kuin inarinsaamelaiset ja inarinsaamen kieli. 

(4) Inarinsaamen kielen prestiisin nousu saamelaisessa kon-
tekstissa: Amoc on ollut hyvin suosittu myös muiden saa-
melaisryhmien kuin inarinsaamelaisten parissa. Hän on 
mm. esiintynyt lukuisia kertoja Kautokeinossa erilaisissa 
juhlissa ja tapahtumissa. Hän on noussut suosioon siitä huo-
limatta, kenties osittain myös sen takia, että esiintyy kie-
lellä, jota Norjassa asuva pohjoissaamen kielen puhuja ei voi 
ymmärtää aivan helposti. Inarinsaamelaiset eivät ole aina 
kokeneet tulleensa arvostetuksi pohjoissaamenkielisten 
parissa, ja kaksikielisyys inarinsaamen ja pohjoissaamen 
välillä on ollut lähinnä yksisuuntaista (ks. 3.4 ja 5.2.2). Tätä 
taustaa vasten väitän, että Amocista on muodostunut yksi 
tekijä, jonka kautta inarinsaamelaisuuden ja inarinsaamen 
kielen tunnettuus ja prestiisi on lisääntynyt saamelaisessa 
kontekstissa. 

Amocilla on ollut laajempaakin merkitystä. Samalla kun hänen tuo-
tantonsa ja toimintansa on ollut nostamassa esille inarinsaamen kieltä 
ja inarinsaamelaisuutta, hän on ollut purkamassa koko saamelaiskult-
tuuriin liitettyjä stereotypioita ja modernisoimassa koko saamelais-
kulttuuria. Valkonen (2009: 268) viittaa Saamelaiskäräjien entisen 
puheenjohtajan Pekka Aikion toteamukseen: ”Amoc on todennäköi-
sesti vienyt enemmän saamelaiskulttuuria eteenpäin kuin Saamelais-
käräjät koko olemassaolonsa aikana”. Amoc on ollut omalta osal-
taan raivaamassa tietä saamenkielisille räppäreille. Nykyään mm. 
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pohjoissaamenkielistä rap-musiikkia esittävä Ailu Valle nauttii suurta 
suosiota. Mitä tulee muihin vähemmistöryhmiin, niin ainakin karja-
lan kielellä räppiä esittävä petroskoilainen Ondrei (ks. Yle Satakun-
ta 17.1.2013) on saanut alkusysäyksen taiteelliselle työlleen Amocin 
tuotannosta. 

Inarinsaamen kielellä oli toki tehty, esitetty ja julkaistu musiik-
kia jo ennen Amocin aktiivista toimintaa. Alan pioneerina voi pitää 
musiikintekijä, taitelija Aune Kuuvaa, jonka säveltämiä ja sanoitta-
mia lauluja on julkaistu Äijihkeđgi-kasetilla (1994b) ja Pálgáh-levyllä 
(2004). Kuuvan laulujen sanoituksista suuri osa liittyy tavalla tai toi-
sella luontoon ja inarinsaamelaisten perinteiseen elämäntapaan. Tuo-
tannossa on myös paljon lastenlauluja. Lauluja on soitettu radiossa 
ja laulettu kielipesissä ja kouluissa. Aune Kuuvalla on paljon myös 
toistaiseksi julkaisematonta musiikkia, jota muutamat inarinsaamen-
kieliset laulajat esittävät erilaisissa tilaisuuksissa. Yksi harvoista ina-
rinsaamenkielisistä musiikkijulkaisuista on Rauni Mannermaan vuon-
na 2004 ilmestynyt, hengellistä musiikkia sisältävä levy Pávhájusbâ 
eellim meerâ. 

Muutaman viime vuoden aikana on noussut esille kaksi inarin-
saamen kielellä esiintyvää ryhmää. Koškepuško-lauluryhmä koostuu 
inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen opiskelijoista, jotka alkoi-
vat opiskeluvuoden aikana kääntää inarinsaameksi suomen- ja muun-
kielisiä iskelmiä ja pop-kappaleita. Ryhmän lauluja on nauhoitettu 
Yle Sápmin studiossa ja soitettu runsaasti radiossa, ja se on esiintynyt 
monenlaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa. (Ks. myös 4.4.2, 7.4.4 ja Olt-
huis & al. 2013: 72.) Aila-duo-niminen kokoonpano esittää omaa mu-
siikkiaan, jossa sanat ovat inarinsaameksi ja soittimina mm. kantele 
ja rumpu. Duo voitti Sámi Grand Prix -musiikkikilpailun lauluosion 
Kautokeinon pääsiäisfestivaaleilla 2014 ja sijoittui toiseksi kansain-
välisessä vähemmistökielisten laulujen kilpailussa Liet International 
(Yle Sápmi 19.4.2014 ja 15.12.2014). 

4.5.4   Vapaa-ajan toiminta 

Kun kieli halutaan palauttaa yhteisön sosiaalisen toiminnan kieleksi, 
on institutionaalisten tasojen lisäksi otettava huomioon kielenpuhu-
jien vapaa-aika. Anarâškielâ servi ry on koko olemassaolonsa ajan 
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järjestänyt harvakseltaan inarinsaamenkielistä vapaa-ajan toimintaa. 
Anarâš-lehdistä käy ilmi esimerkiksi, että kesällä 1997 AS järjesti Ii-
järvellä nuottaustapahtuman ja keväällä 2008 pilkkireissun Ahvenjär-
velle (Anarâš porgemáánu 1997: 18–19; Kaarret 2008). Vuosina 1992 
ja 2005 pidettiin kirjoituskurssit, joiden tavoitteena oli saada uutta ina-
rinsaamenkielistä lyhytproosaa; kurssien tuloksena syntyneistä teks-
teistä on koottu teos Kyelisieidi maccâm já eres novelleh (Morottaja 
M. & Mattus Il. toim. 2005). 

Ajan mittaan kieliyhteisössä tuli yhä suurempi tarve säännölli-
selle vapaa-ajantoiminnalle. Vuonna 2008 alettiin järjestää noin ker-
ran kuukaudessa inarinsaamenkielisiä harrastusiltoja Anarâš eehid. 
Ne ovat toteutuneet välillä AS:n omana toimintana, välillä Inarin kan-
salaisopiston tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toiminnan puit-
teissa. Iltojen teemat ovat vaihdelleet ja ohjaajat sen mukaan. Ohjel-
massa on vuosien mittaan ollut mm. lauluiltoja, linturetkiä, marja- tai 
kalastusreissuja, matkakertomuksia, leipomista ja liikuntaa. Harrastu-
siltojen kävijämäärä on vaihdellut muutamasta osanottajasta useisiin 
kymmeniin. Niistä on tiedotettu Anarâš saavah -radio-ohjelmassa 
sekä Facebookin Anarâškielâ orroomviste -ryhmässä. (Olthuis & al. 
2013: 138.)

Inarinsaamen kieli on viime vuosina päässyt yhä paremmin esille 
Inarin kansalaisopiston toiminnassa. Vuoteen 2010 saakka inarinsaa-
men alkeis- tai jatkokursseja järjestettiin silloin tällöin, mutta siitä al-
kaen kielikursseja ja keskustelukerhoja on ollut säännöllisesti. Tähän 
vaikuttaa jälleen inarinsaamen täydennyskoulutuksen myötä kohentu-
nut opettajatilanne. Lukuvuonna 2014–2015 kansalaisopiston kurssi-
tarjonnassa on inarinsaamen kielen alkeiskurssi Inarissa ja keskustelu-
piiri Ivalossa. Muualla kuin Inarin kunnassa tapahtuvaa inarinsaamen 
kielen aikuisopetusta käsittelen kieliviennin yhteydessä alaluvussa 
9.4.2. 

Nellimin kylässä toimii inarinsaamen keskustelukerho 
SOGSAKK:in kurssitarjonnan puitteissa. Täydennyskoulutuksesta 
valmistuneen opettaja Teija Linnanmäen pitämä keskustelukerho on 
lajissaan ensimmäinen inarinsaamenkielinen foorumi Nellimin ina-
rinsaamen puhujille, joista suurin osa on vanhuksia. Toimintaa kut-
sutaankin leikillisesti nimityksellä ákkukerho, ’mummokerho’. Har-
vat Nellimin alueen inarinsaamenkieliset ovat osallistuneet Inarin 
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kirkonkylälle keskittyneeseen inarinsaamenkieliseen toimintaan. Syy-
nä tähän ovat varmaankin Nellimin maantieteellinen etäisyys Inarista 
ja kielenpuhujien ikäjakauma. Keskustelukerhon myötä monet sellai-
set, joiden kielitaito on ollut lähinnä passiivista, ovat alkaneet puhua 
kieltä aktiivisemmin. (Linnanmäki 2014: 51–52, 89; Olthuis & al. 
2013: 138, 165–166.)

4.5.5  Seurakunta

Inarinsaamen kielen kirjallistumisessa, kuten monien muiden maail-
man vähemmistökielten kirjallistumisessa on nähtävissä kehitysvaihe, 
jossa uskonnon ja kirkon rooli on ollut olennainen. Monet varhaisim-
mista inarinsaamen kielellä julkaistuista teksteistä ovat kirkollisia: 
Inarin kirkkoherra E. W. Borg julkaisi vuonna 1859 kirjan Anar sämi 
kiela aapis kirje ja doktor Martti Lutherus Ucca katkismus, ja kirkko-
herra Lauri Itkonen toimittamana ilmestyi vuonna 1902 Katkismus ja 
1906 Ráámmát historja (Anarâš: Kieli. Kirjallisuus.) Evakelisluteri-
laisella kirkolla oli pyrkimys laajentua mm. toimimalla sillä kielellä, 
jota kansa puhui, joten kirkollisia tekstejä käännettiin saameksi ja mo-
net kirkonmiehet opettelivat saamen kieliä. Kirkon toiminnan piiriin 
kuului myös kiertokoulujärjestelmä (ks. luku 3.3.1). Se perustui kirkon 
pyrkimykseen tarjota sivistystä kouluttamattomille, hajallaan asuville 
saamelaislapsille. Vaikka kiertokoulujärjestelmä toimikin monin pai-
koin kokonaan suomeksi, se näyttäytyy kuitenkin kansakouluun ver-
rattuna hyvin inhimillisenä koulutusmuotona saamelaisten historiassa. 

Nykyään evankelisluterilainen kirkko ja Inarin seurakunta näyt-
täytyvät yhtenä yhteisötason käänteisen kielenvaihdon potentiaalise-
na osa-alueena. Inarinsaamen revitalisaation myötä ne ovat vähin erin 
lisänneet tukeaan inarinsaamen kielelle. Merkittävä askel oli se, että 
Inarin seurakunnan pohjoissaamen kieltä puhuva saamelaispappi osal-
listui inarinsaamen kielen täydennyskoulutukseen 2009–2010. Näin 
ollen inarinsaamenkielisillä on mahdollisuus saada inarinsaameksi 
erilaisia kirkollisia toimituksia kuten kaste ja vihkiminen. Samoin 
inarinsaamen kielen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa on lisäänty-
nyt. Jumalanpalveluksissa saatetaan lukea tekstejä inarinsaameksi 
tai Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa laulaa jokunen joululaulu 
myös inarinsaameksi. Inarinsaamen käyttö on kuitenkin toistaiseksi 
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satunnaista ja kiinni yksittäisistä ihmisistä. Säännöllistä inarinsaa-
menkielistä toimintaa kirkolla ei ole. (Olthuis, suulliset kommentit 
2014.) Oulun hiippakunnassa on vuodesta 2008 alkaen ollut saame-
laistyön sihteeri ja vuodesta 2009 alkaen toiminut saamelaistyön neu-
vottelukunta (Oulun hiippakunta: Sámebargu / Saamelaistyö). Sen ta-
voitteena on mm. vahvistaa kirkon saamelaisille tarjoamia palveluita 
ja kirkollista yhteistyötä eri maiden saamelaisten välillä. Marja-Liisa 
Olthuisin mukaan (suulliset kommentit 2014) inarinsaamen jalansijan 
vahvistamiseksi kirkossa tarvittaisiin selkeämpää strategiaa ja velvoit-
tavia toimenpiteitä, kuten inarinsaamen kielen taidon vaatimista jois-
sakin seurakunnan viroissa. 

Kirkko on myös yksi inarinsaamen kielen kääntämisen ja mo-
dernisoinnin areenoista. Inarinsaameksi on ilmestynyt jonkin verran 
kirkollisia julkaisuja, uusimpana kolmella saamen kielellä julkaistu 
Sotilaan virsikirja (Yle Sápmi 2.10.2014). Suomen Pipliaseuran tu-
ella on käynnissä evankeliumitekstien kääntäminen inarinsaameksi. 
Lopullisena tavoitteena on koko Uuden Testamentin kääntäminen. 
Käännöstyö etenee henkilöresurssien ja rahoituksen vähyyden vuoksi 
hitaasti, ja ensin pyritään kääntämään pragmaattisesti niitä osia, joita 
seurakuntatyössä kipeimmin tarvitaan (Olthuis, suulliset kommentit 
2014; käännöstyöstä ks. myös Skopets 2014). 

4.6   V iral l iset  domeenit  ja  k ielensuunnit telu 

4.6 .1   Statussuunnit te lu:  inar insaamen v ira l l inen asema

Inarinsaamesta tuli pohjois- ja koltansaamen ohella virallinen kieli 
Saamelaisalueella vuonna 1992, kun astui voimaan laki saamen kie-
len käyttämisestä viranomaisissa (Laki saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa). Lakia muokattiin ja täydennettiin, ja uudistettu saa-
men kielilaki tuli voimaan vuonna 2004 (Saamen kielilaki). Saamen 
kielilaki velvoittaa saamelaisten kotiseutualueella toimivia valtion- ja 
kunnanhallinnon viranomaisia sekä tuomioistuimia tarjoamaan pal-
veluita saamen kielellä. Rajoitetummassa määrin laki on voimassa 
myös kotiseutualueen ulkopuolella. Lain mukaan saamelaisella on 
saamelaisalueella viranomaisyhteyksissä vapaus valita, käyttääkö hän 
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suomen vai saamen kieltä, ja viranomaisilla on velvollisuus huoleh-
tia, että palveluita on tarjolla kummallakin kielellä. Jos saatavilla ei 
ole saamen kieltä puhuvaa viranomaista, saamelaisen oikeus käyttää 
saamen kieltä on turvattava tulkkipalvelun avulla. Lakiin pohjautuen 
virkasuhteessa työskentelevillä valtion ja kuntien työntekijöillä on 
saamelaisalueella oikeus työssään tarvittavan saamen kielen taidon 
hankkimiseen palkallisen virkavapaan turvin. Valtion ja kunnan on 
huolehdittava siitä, että Saamelaisalueen asukkaat saavat viralliset tie-
dotukset sekä suomen että saamen kielellä. Laki koskee kaikkia Suo-
men saamelaiskieliä ”käytetystä kielestä tai pääasiallisesta kohderyh-
mästä riippuen”. (Saamen kielilaki.)

Kielilain toteutumisesta käytännössä voi yleisesti todeta, että 
parhaiten sen vahvistamista kielellisistä oikeuksista ovat toteutuneet 
viranomaisten oikeus opiskella saamen kieltä työajallaan sekä virallis-
ten tiedotusten ja dokumenttien julkaiseminen saamen kielillä. Riip-
puu tosin alueesta, ovatko nämä toimet järjestyneet hyvin, tyydyttä-
västi vai välttävästi. Inarinsaamen kielen täydennyskoulutukseen (ks. 
4.4.2.) pääsi kielilakiin perustuvan rahoituksen turvin osallistumaan 
kaksi Inarin kunnassa työskentelevää opettajaa. Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen vuodesta 2011 alkaen järjestämään inarinsaamen 
kielen ja kulttuurin koulutukseen on samoin osallistunut opiskelijoita 
kielilakiin perustuvan palkallisen virkavapaan turvin. Inarin kunnan 
viralliset ilmoitukset, kuten työpaikkailmoitukset käännetään kaikil-
le kolmelle saamen kielelle ja julkaistaan kunnan www-sivuilla sekä 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla; osa ilmestyy myös Inarin ja 
Utsjoen viikoittaisessa paikallislehti Inarilaisessa. Virallisen käännös-
työn mielekkyyttä on myös kritisoitu (Morottaja M. 2007b ja 2009), 
samoin kuin sellaisen inarinsaamen kielelle tapahtuvan tulkkaamisen, 
jota kukaan ei tosiasiassa kuuntele (Morottaja M. 2010). Matti Morot-
taja (2009) näkee, että vähäisiä resursseja voisi suunnata mielekkääm-
minkin kuin hallintotekstien kääntämiseen: 

Puátá mielân meiddei taggaar juurdâ, et jis haldâttâstevstáid 
pieijum ruuđâid já pargonaavcâid piejâččij oppâkirjij rähti-
mân, te tast ličij eenâb ävkki kielâ ovdánem pyerrin. Sáttá leđe 
nuuvt, et ulmuuh iä ennuvgin luuvâ haldâttâsteevstâid, mut 
škovlâmateriaaláid kal ličij tállân ano. 

UH9_VALMIS.indd   147UH9_VALMIS.indd   147 17.5.2015   21:44:5317.5.2015   21:44:53



A N N I K A  P A S A N E N

1 4 8

’Tulee mieleen sellainenkin ajatus, että jos hallintoteksteihin lai-
tettu raha ja työpanos laitettaisiin oppikirjojen tekoon, niin siitä 
olisi enemmän hyötyä kielen kehittymiselle. Saattaa olla, että 
ihmiset eivät juurikaan lue hallintotekstejä, mutta koulumateri-
aaleille olisi kyllä heti käyttöä.’ 

Kielilain heikko toteutuminen viranomaispalveluiden osalta ilmenee 
mm. Saamelaiskäräjien selvityksessä Saamen kielilain toteutuminen 
vuosina 2004–2006 (Näkkäläjärvi 2007). Selvitys osoittaa suuria puut-
teita niin saamenkielisten työntekijöiden määrässä kuin viranomaisten 
tiedotustoiminnassa. Inarissa tilanne on erityinen, koska saamen kieliä 
on kolme. Jos viranomainen osaa jotakin saamen kielistä, se on toden-
näköisimmin pohjoissaame, mikä ei useinkaan riitä siihen, että asioin-
ti sujuisi inarin- tai koltansaamenkielisen henkilön kanssa. (Ks. myös 
Seurujärvi-Kari 2011: 67–68.) Vuosien 2004 ja 2006 välisenä aikana 
Inarin kunnan kaikkien alojen – sivistystoimi, sosiaalitoimi, tekninen 
toimi jne. – työntekijöistä neljä puhui äidinkielenään inarinsaamea, 
yhdellä oli muuten hyvä kielitaito ja neljä hallitsi inarinsaamen al-
keet. Koko kunnan työntekijöistä siis viiden katsottiin kykenevän tar-
joamaan inarinsaamenkielistä palvelua. Saamelaisalueen valtiollisista 
elimistä – kirkko, poliisi, maistraatti, maanmittauslaitos jne. – vain 
evankelisluterilaisessa kirkossa työskenteli selvityksen tarkastelujak-
son aikana yksi henkilö, joka hallitsi inarinsaamea. Saamelaisalueen 
ulkopuolisissa valtiollisissa elimissä ei tullut selvityksessä ilmi yhtään 
inarinsaamen taitoista työntekijää. Tulkkauspalveluiden järjestämisen 
suhteen selvitys osoitti suuria eroja eri viranomaisten välillä. Toisin 
paikoin tulkki oli saatavissa samana päivänä kun tarve tulkkaukseen 
ilmeni, toisaalla tulkkauksen järjestyminen saattoi kestää useita päiviä.

Saamelaiskäräjien selvitys osoittaakin, että oikeus asioida viran-
omaisissa saamen kielillä on ollut lähinnä symbolinen oikeus vailla 
käytännön merkitystä. Inarinsaamenkielisen inarinsaamelaisen kieli-
oikeuksien toteutumiseen on vielä pitkä matka, vaikka tarkasteltaisiin 
vain saamen kielilain suomia oikeuksia, kansainvälisistä sopimuksista 
ja suosituksista puhumattakaan. Tilanne on tosin kohentunut selvi-
tyksen jälkeen jossain määrin. Vuonna 2014 Inarin kunnan sosiaali- 
ja terveystoimessa työskentelee kunnan informaation mukaan kuusi 
inarinsaamea hallitsevaa henkilöä (Inarin kunta: Saamenkieliset sosi-
aali- ja terveyspalvelut Inarin kunnassa). Muista kunnan toimialoista 
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ei vastaavaa julkista tietoa ole saatavilla. Yksittäinen viranomainen, 
jonka inarinsaamenkielisten palveluiden saatavuus on viime vuosina 
lisääntynyt merkittävästi, on Metsähallitus. Sen luontokeskus Siidassa 
työskentelee vuonna 2014 useita inarinsaamenkielisiä asiakaspalveli-
joita, ja inarinsaamea käytetään jossain määrin sen verkkopalveluissa. 
(Ks. Metsähallitus: Lundui.)

4.6 . 2   Korpussuunnit telu:  k ie lenhuolto  ja  k ie len 
kehit täminen

Saamen kielten virallinen asema on lisännyt merkittävästi käännös-
työtä suomen ja eri saamen kielten välillä. Kääntäminen puolestaan 
lisää sanaston uudistamisen tarvetta, samoin kuin kielen käyttämi-
nen koulu- ja yliopisto-opetuksessa. Marja-Liisa Olthuis on käsitellyt 
tätä inarinsaamen sanastotyötä lukuisissa julkaisuissa (Olthuis 2000, 
2003a, 2003b ja 2007a). Olthuisin mukaan (2007a: 1) uudissanaston 
tarve lisääntyi merkittävästi vuonna 2000, kun inarinsaamesta tuli 
opetuskieli Inarin alakoulussa. Tällöin luotiin nopeassa tahdissa noin 
2500 biologian alan uudissanaa, koska biologia oli yksi inarinsaamek-
si opetettavista aineista, jonka alalla moderni sanasto puuttui lähes 
tyystin. Olthuis toteaa (2003a: 574), että uudissanaston luominen on 
yksi elpyvän kielen näkyvimpiä tunnusmerkkejä, ja että inarinsaamen 
revitalisaation myötä uusia sanoja oli vuoteen 2003 mennessä vakiin-
nutettu jo noin 10 000. Sen jälkeen inarinsaamen kielen käyttö en edel-
leen laajentunut uusille aloille, esimerkiksi yläkoulun aineopetukseen. 
Vuoden 2014 loppuun mennessä uudissanaston määrä oli kohonnut 
noin 15 000:een, ja sanastoa on luotu ainakin matematiikan, biologian, 
maantiedon, liikunnan, terveyden- ja sairaanhoidon ja historian aloilla 
(Olthuis & Trosterud 2015). Uhanalaisten kielten sanaston uudistami-
sesta on yleisesti todettava, että sen epäonnistuminen johtaa pahim-
millaan kielen dramaattiseen marginalisaatioon. Tämä käy ilmi esim. 
Grünthalin analyysista (2011: 271) vepsän kielen kuihtumisen syistä. 

Vuonna 2014 inarinsaamen kielen sanasto- ja kielenhuoltotyö 
elää keskellä epäselvää murrosvaihetta. Vuonna 2004 Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskukseen perustettiin inarinsaamen kielen huolta-
jan toimi, joka siirtyi Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin vuonna 
2012. Pian inarinsaamen kielenhuolto keskitettiin yhteispohjoismaisen 
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Giellagáldu-kielikeskuksen alaisuuteen. Kun Giellagáldun rahoitus 
loppui Suomessa vain reilun vuoden toiminnan jälkeen (ks. myös 
4.6.3), inarinsaamen kielenhuolto jäi tyhjän päälle. Samalla myös 
vuonna 2004 perustetun viisihenkisen inarinsaamen kielen neuvon-
taryhmän toiminta jäi vaille rahoitusta. Ainoa pysyvä toimi inarinsaa-
men kielensuunnittelun alalla kuuluukin Saamelaiskäräjien saamen 
kielen toimiston inarinsaamen kielityöntekijälle ja kielenkääntäjälle. 
(Olthuis 2007a: 2; Saamelaiskäräjät: Saamen kieli; Saamelaiskäräjät 
/ Oktavuohta-nettilehti: Giellagáldu; Saamelaiskäräjät: Saamen kielen 
toimisto.)

Inarinsaamen uudissanaston vakiintumisesta kieleen ei ole tut-
kittua tietoa. Olthuis & al. (2013: 144) toteavat, että yleisesti ottaen 
vanhemmat, äidinkieliset, omalla kielellään kirjoitustaidottomat kie-
lenpuhujat pitävät uutta terminologiaa vaikeana ymmärtää. Tältä ti-
lanne vaikuttaa myös oman haastatteluaineistoni perusteella, samoin 
kuin inarinsaamen täydennyskoulutusprojektiin liittyvän Anne-Marie 
Kallan haastatteluaineiston (ks. luku 7.4.4) perusteella. Seuraavassa 
omasta aineistostani kaksi otetta, joista käy ilmi iäkkään haastatellun 
vaikeus ymmärtää modernia inarinsaamea. Ensimmäisessä kysyn, lu-
keeko haastateltu mitään inarinsaamen kielellä, ja hän kuvailee tekstin 
ymmärtämistä vaikeaksi. Jälkimmäisessä haastateltu kuvaa tilannetta, 
jossa on ollut koulussa inarinsaamenkielisessä luokassa vieraillessaan 
eikä ole ymmärtänyt oppilaan käyttämää sanaa. 

NN: - - na taid saanijd. Et maidsun tuot sääni táárgut. 
’- - no niitä sanoja. Että mitähän tuo sana tarkoittaa.’

AP: Naa, uáivildah-uv tagarijd uđđâ saanijd, moh láá tääl rahtum? 
’Niin, tarkoitatko sellaisia uusia sanoja, mitä on nyt tehty?’

NN: Naa, uđđâ saanijd, já toh pustaveh láá, magarehnii kouke-
roh, et ij tieđe. 
’Niin, uusia sanoja, ja ne kirjaimet ovat, jonkinlaisia koukeroita, 
että ei tiedä.’

NN: Na toh ain koijâdâleh maidnii. 
’No ne aina kyselevät jotakin.’
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AP: Na maid toh ovdâmerkkân koijâdeh? 
’No mitä ne esimerkiksi kysyvät?’

NN: Na tom-uv koijâdii ohtii, et maht talle onnii luámu. Já tot lâi 
munjin uđđâ sääni. Mun jiem tiättám, et mii lii luámu. 
’No sitäkin kerran kysyivät, että miten silloin pidettiin lomia. Ja 
se oli minulle uusi sana. Minä en tiennyt, että mikä on ”luámu”.’

Eräs haastattelemani henkilö toteaa, että uudissanaston luomisessa on 
oltava realisti: vanhemmat kielenpuhujat eivät todennäköisesti tule 
koskaan oppimaan ja hyväksymään sitä, koska he eivät tarvitse sitä. 
On katsottava eteenpäin, tulevia sukupolvia. Koululaisille ja kieltä ai-
kuisena opiskelleille uudissanasto tulee tutuksi alusta saakka mm. op-
pimateriaalin kautta. Heidän ongelmansa onkin yleensä päinvastainen: 
perinteiseen inarinsaamelaiseen elämäntapaan ja maailmankuvaan 
liittyvän sanaston ja ilmausten puuttuminen omasta puherekisteristä. 
Ongelmaa yritetään paikata monin tavoin. Vanhoja sanoja ja sanon-
toja tehdään tutuksi oppimateriaalin kautta. Anarâš saavah -radio-
ohjelmassa on jo pitkään ollut erityinen Kielâmiinut ’kieliminuutti’ 
-osio, jossa käsitellään milloin mitäkin inarinsaamen kieleen liittyvää 
ilmiötä. Esille tulee usein uusille puhujille ongelmallisia kieliopillisia 
seikkoja, kuten suomen ja inarinsaamen väliset syntaktiset erot, tai 
esimerkiksi luontoon liittyviä uusien puhujien huonosti tuntemia sa-
noja ja sanontoja. Yllä mainittu Giellagáldu-hankkeen inarinsaamen 
työntekijä lähetti kaikille halukkaille sähköpostitse inarinsaamenkie-
lisen kuukausitiedotteen, johon sisältyi mm. ”kuukauden idiomi”. Ina-
rinsaamen kielen idiomien säilymistä ja siirtymistä edistää se seikka, 
että niistä on ilmestynyt sekä yleistajuinen idiomisanakirja (Idström & 
Morottaja 2010) että väitöstutkimus (Idström 2010). 

Suomessa puhuttavien saamen kielten asiaa ajaa korkeimmalla 
poliittisella tasolla Saamelaiskäräjien kielineuvosto. Neuvostossa ovat 
edustettuina kaikki kolme saamen kieltä ja sen tehtäviin kuuluu Suo-
messa käytettävien saamen kielten ylläpitäminen ja kehittäminen. Se 
antaa ohjeita ja suosituksia kielen- ja nimistönhuoltoon ja terminolo-
giaan liittyvissä asioissa, edistää kielen tutkimusta, jakaa tietoa saa-
men kielistä ja osallistuu pohjoismaiseen kieliyhteistyöhön. Lisäksi 
saamen kielineuvosto valvoo saamen kieltä koskevan lainsäädännön 
soveltamista, saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumista ja 
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kieliolojen kehitystä. (Saamelaiskäräjät: Saamen kielineuvosto.) Saa-
melaiskäräjillä toimii myös saamen kielen toimisto, jossa työskentelee 
mm. kielilain toteutumista valvova kieliturvasihteeri sekä eri saamen 
kielten kielityöntekijöitä ja kääntäjiä. Inarinsaamen ja koltansaamen 
kielillä on molemmilla yksi kielityöntekijä tai kielenkääntäjä, poh-
joissaamenkielisiä työntekijöitä on useita (Saamelaiskäräjät: Saamen 
kielen toimisto). Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on mahdollista suo-
rittaa inarinsaamen kielestä lähtö- tai kohdekielenä. Opetushallituksen 
rekisterin mukaan on olemassa yksi suomesta inarinsaameen kääntävä 
auktorisoitu kääntäjä (Opetushallitus: Viralliset / auktorisoidut kään-
täjät). Sen sijaan Opetushallituksen kielitutkintoa ei ole mahdollista 
suorittaa inarinsaamen kielestä; saamen kielistä vain pohjoissaame on 
mukana tutkintokielissä (Opetushallitus: Kielitutkinnot). 

Loppuvuodesta 2014 Anarâškielâ servin tutkimusryhmä on Mar-
ja-Liisa Olthuisin johdolla aloittamassa aktiivista yhteistyötä Troms-
san yliopiston Giellatekno-keskuksen kanssa (Romssa Universitehtta: 
Sami Giellatekno). Giellatekno on luonut vuodesta 2001 alkaen eri-
laisia teknisiä sovelluksia saamen kielten ja joidenkin muiden vähem-
mistökielten kirjoittamisen, opettamisen ja tutkimisen tarpeisiin, mm. 
konekäännös-, kielenopetus- ja korjausohjelmia. Niitä on tarkoitus ke-
hittää lähivuosina myös inarinsaamen kielelle. Tämä on erityisen tär-
keää inarinsaamen kielen ja inarinsaamenkielisen opetuksen kannalta. 
Kieliteknologian avulla opettajat voivat luoda juuri omiin tarpeisiinsa 
sopivaa oppimateriaalia valmiiden ohjelmien ja korpusten avulla. Ina-
rinsaamen kieltä työkseen tai muuten kirjoittavat saavat käyttöönsä 
ajantasaisia korjaus- ja käännösohjelmia, joita valtakielillä on ollut 
jo pitkään. (Olthuis & Trosterud 2015; Olthuis, suulliset kommentit 
2014.) 

4.6 .3   Tavoit teena kokonaisvalta inen k ie lensuunnit te lu

Saamen kielten elvyttäminen ja kehittäminen on pirstaloitunut Suo-
messa monelle taholle. Se perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön ja 
lyhytaikaisiin projekteihin. Esimerkki tästä on mainittu Giellagáldu-
hanke, jonka rahoitus Suomessa loppui puolentoista toimintavuoden 
jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kehottanut Saamelaiskäräjiä 
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rahoittamaan sen toimintaa vastedes omasta budjetistaan, mutta kärä-
jillä ei ole tähän varoja. 

Saamen kielten elvyttäminen ei onnistu ilman terminologia- ja 
kielenhuoltotyötä. Jotta saamen kieli voi säilyä virka-, työ- ja 
modernina kielenä globaalissa maailmassa, uudissanojen tarve 
on valtava ja kielenhuoltotyön tarve tätäkin suurempi, 

toteaa Ylen uutisessa käräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi. 
(Yle Sápmi 7.7.2014.)

Alkuvuodesta 2012 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
koordinoiman selvityksen ja työryhmätyöskentelyn tuloksena Toi-
menpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö 2012). Ohjelma tähtää Suomessa puhuttavien saamelais-
kielten aseman vahvistamiseen. Erityishuomio kohdistuu vakavimmin 
uhanalaisiin inarin- ja koltansaameen sekä saamen kielten asemaan 
saamelaisalueen ulkopuolella. Elvytysohjelman puitteissa on tarkoitus 
kartoittaa eri saamen kielten nykytilanne ja -tarpeet ja tutkia kielilain 
eri osa-alueiden toteutumista. Tavoitteena on, että Suomen valtio ottaa 
vastuun saamen kielten tukemisesta nykyistä kokonaisvaltaisemmin 
ja pitkäkestoisemmin. Tämä olisi olennaista esimerkiksi kielipesätoi-
minnan kannalta, sillä pätkittäinen ja epävarma rahoitus vaikeuttaa 
merkittävästi toiminnan suunnittelua ja siihen sitoutumista (ks. myös 
6.3.3). Loppuvuoteen 2014 mennessä elvytysohjelman rahoittami-
sesta ja toteuttamisesta ei ole mitään tietoa. Kielipesätoiminnan ra-
hoitusta on useana viime vuonna leikattu valtion budjettiesityksissä, 
mutta lopulta rahoitus on aina järjestynyt erilaisin väliaikaisratkaisuin, 
kuten Veikkauksen voittovarojen turvin. Sámi Giellagáldu -hankkeel-
le kielteinen rahoituspäätös annettiin OKM:sta samana päivänä kuin 
valtioneuvosto vahvisti saamen kielen elvytysohjelman täytäntöön-
panon (Yle Sápmi 7.7.2014). Positiivinen kehitysaskel on kuitenkin 
ollut saamenkielisen oppimateriaalituotannon määräraha, joka vuo-
delle 2015 on nousemassa 400 000 eurosta 500 000 euroon (Yle Sáp-
mi 12.8.2014). Summa on tosin edelleen kaukana Saamelaiskäräjien 
hakemasta miljoonasta eurosta.
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Anarâškielâ servin puheenjohtaja Marja-Liisa Olthuis näkee, että 
saamen kielten huolto ja muu kielensuunnittelu on välttämätöntä saa-
da vakiinnutettua pysyviin rakenteisiin, pois lyhytaikaisten projektien 
piiristä. Kielenelvytys ja kielenhuolto ovat pysyvä osa inarinsaamen 
kieliyhteisön arkea, ja ne edellyttävät systemaattista suunnittelua ja 
asiantuntemusta. Lähtökohtana kaikessa kielensuunnittelussa on se, 
että inarinsaamesta ei koskaan tule suurta kieltä eikä valtakieltä. Sen 
täytyy pystyä elämään ja kukoistamaan rinnakkain toisten, suurempi-
en kielten kanssa. (Olthuis, suulliset kommentit 2014.)
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5 Käänteinen k ielenvaihto 
yk silötasolla

Tässä luvussa käsittelen yksilötason käänteistä kielenvaihtoa inarin-
saamen kielen puhujayhteisössä. Esittelen kolmen inarinsaamen kiel-
tä aikuisena opetelleen kielenpuhujan kielelliset elämäkerrat, joista 
käyvät ilmi ilman inarinsaamen kieltä kasvaminen, käänteisen kie-
lenvaihdon toteuttaminen ja sen vaikutukset tämänhetkiseen elämään. 
Tavoitteeni on näiden henkilökohtaisten kokemusten kautta 1) kuvata 
sitä, millaista on aikuisiässä opetella tai ottaa takaisin kieli, joka olisi 
odotuksenmukaisesti kuulunut itselle lapsuudesta saakka, ja toisaalta 
2) konkretisoida sitä, mitä inarinsaamen kielen puhujayhteisössä on 
tapahtunut 1950-luvulta nykypäivään saakka. 

Luvun käänteisen kielenvaihdon kertomukset perustuvat omaan 
haastattelumateriaaliini. Luvussa esiintyy kolme erilaista informant-
tia, joita yhdistää käänteinen kielenvaihto suomesta inarinsaameen 
aikuisiässä. Yhtä henkilöistä olen haastatellut yhden kerran, kahta 
useamman kerran. Haastatteluja voi luonnehtia puolistrukturoiduiksi: 
niiden pohjana ovat olleet minun edeltä käsin valmistelemani kysy-
mykset, mutta haastattelun kulkua on sen lisäksi ohjaillut haastatelta-
van oma kerronta. Haastattelut ovat kestäneet tunnista kahteen tuntiin 
ja ne on tehty inarinsaameksi. En ole edes tullut kysyneeksi haasta-
teltavilta, haluavatko he käydä keskustelun saameksi vai suomeksi, 
sillä kaikki kolme ovat minulle ennestään tuttuja, ja olen aina puhunut 
heidän kanssaan inarinsaamea (ks. myös luku 1.2.2). Tällaista me-
nettelytapaa voi myös kritisoida. L2-oppijoiden omaelämäkerrontaa 
tutkinut Pavlenko korostaa (2007: 171–174), että haastattelukielen va-
linnalla on merkitystä, sillä haastattelu ei ole vain faktojen keräämistä 
vaan monin tavoin sensitiivinen ja interaktiivinen tilanne. Hänen mu-
kaansa eri kielellä tehdyissä haastatteluissa voi nousta esille erilaisia 
korostuksia ja tunteita, ja kaksi- ja monikielisen henkilön haastatte-
lu vain yhdellä kielellä voi johtaa värittyneen tai yksipuolisen kuvan 
välittymiseen. 

Kirjoitettuani kutakin informanttia koskevan alaluvun alus-
tavan version kesän ja alkusyksyn 2014 aikana annoin sen kullekin 
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luettavaksi ja kommentoitavaksi. Kahden henkilön kanssa tapasimme 
ja kävimme yhdessä läpi tekstiä ja heidän elämäänsä koskevia päi-
vityksiä. Kolmas kommentoi käsikirjoitusta kirjallisesti, teki joitakin 
oikaisuja ja tarkennuksia sekä kirjoitti melko pitkään aiheista, jotka 
olivat tulleet koskettamaan hänen elämäänsä vasta haastattelujemme 
jälkeen. Loppuvuonna 2014 lähetin vielä kullekin luettavaksi koko 
luvun käsikirjoituksen ja hyväksyttäväksi oman osuutensa. Tässä vai-
heessa tekstiin tuli vielä pieniä tarkennuksia. 

Käsittelen haastatteluaineistoani narratiivisen analyysin avulla. 
Poimin litteroiduista haastatteluista esille olennaisia henkilöiden kie-
lenkäyttöä, kieliasenteita ja kielen oppimisprosessia valottavia kohtia. 
Keskityn seuraaviin kysymyksiin: 

• Miksi informantti jäi lapsuudessaan vaille inarinsaamen 
kieltä?

• Millaisia tunteita kieltä vaille jääminen aiheutti hänen elä-
mässään ennen kielen opiskelua?

• Miksi informantti ryhtyi opiskelemaan saamea?
• Kuinka hän koki saamen kielen opiskelun?
• Millaista oli alkaa puhua kieltä?
• Millä domeeneilla ja missä sosiaalisissa suhteissa käänteinen 

kielenvaihto näkyy informantin elämässä?
• Miten inarinsaamen kielen taito on muuttanut informantin 

elämää?

5.1   Revital isaat io  yk si lötason prosessina

5.1.1   Yk si lötason käänteisen kielenvaihdon tutkimuksesta

Käänteinen kielenvaihto (engl. reversing language shift, usein käyte-
tään lyhennettä RLS) on käsite, joka tuli tunnetuksi Joshua Fishma-
nin vuonna 1991 ilmestyneestä teoksesta Reversing Language Shift. 
Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened 
Languages. Se tarkoittaa prosessia, jossa kielellinen sulautuminen eli 
kielenvaihto vähemmistökielestä enemmistökieleen hidastuu tai lop-
puu, ja vähemmistökieltä aletaan käyttää ennen enemmistökielisillä 
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käyttöaloilla. Yksilötasolla käänteinen kielenvaihto ilmenee niin, että 
ihmiset, jotka eivät ole lapsena oppineet vähemmistökieltä, opettele-
vat sen aikuisina ja alkavat käyttää sitä. On myös mahdollista, että ih-
miset, joiden vähemmistökielen taito on ollut yksinomaan passiivista, 
tai jotka ovat lakanneet pitkäksi aikaa puhumasta kieltä, alkavat puhua 
sitä. Yksilötaso kattaa myös perheeseen, sukuun ja sosiaalisiin ver-
kostoihin liittyvän kielenkäytön. Yhteisötason käänteinen kielenvaih-
to puolestaan tarkoittaa kielen käyttöönottamista sellaisilla institutio-
naalisilla aloilla, joilla sitä ei ole ennen tai pitkään aikaan käytetty: 
tyypillisimmin koulutus, media ja hallinto. (Huss 1999: 24.) Kyse ei 
ole kielen palauttamisesta entiseen asemaansa yhteisössä eli paluusta 
yksikielisyyteen – se ei ole yhteiskunnan muututtua mielekästä eikä 
edes mahdollista (Fishman 1991: esim. 60–61). Sen sijaan tavoitteena 
on kaksikielisyys ja vähemmistökielen nostaminen kokonaan uuteen 
asemaan, enemmistökielen rinnalle. Käänteinen kielenvaihto on paitsi 
kielen takaisin ottamista, myös vähemmistöyhteisön modernisoitu-
mista omalla kielellä (ks. Zamjatin & al. 2012: 36–46).

Kuten olen tutkimukseni johdannossa kuvannut, kielten uhan-
alaisuus ja revitalisaatio ovat viimeisten vuosikymmenien aikana 
nousseet yhä vahvemmin esille maailmanlaajuisessa kielen- ja kult-
tuurintutkimuksessa. Eri kieliyhteisöjen revitalisaation kuvauksia ja 
toisaalta revitalisaatiota teoretisoivia tutkimuksia on ilmestynyt run-
saasti (ks. 2.2). Yksilötason käänteistä kielenvaihtoa on kuitenkin 
analysoitu kielisosiologisessa tutkimuskirjallisuudessa melko vähän 
siihen nähden, että kyse on uhanalaisten kielten revitalisaation vält-
tämättömästä edellytyksestä. Nähdäkseni on tärkeää tarkastella yh-
teisön käänteistä kielenvaihtoa nimenomaan yksilöiden päätösten ja 
ponnistelujen kautta. Usein se nähdään projektina, jonka toteuttavat 
poliitikot, opettajat tai projektityöntekijät, vaikka se on pohjimmiltaan 
tavallisten kielenpuhujien kielellisten valintojen ja kieli-ideologioiden 
muutosta. Näiden kielenpuhujien taustojen, motiivien, kielenoppimis-
prosessin ja kielikäytänteiden analysointi avaa inhimillisen näkökul-
man siihen, mitä revitalisaatio todella on, mitä se edellyttää ja miksi se 
usein ei johda toivottuihin tuloksiin. 

Jonkin verran tutkimusta käänteisestä kielenvaihdosta yksilöiden 
kokemusten kautta on toki olemassa. Erika Sarivaara on kasvatustie-
teen alaa edustavassa tutkimuksessaan Statuksettomat saamelaiset: 
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Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla (2012) kuvannut ns. statuk-
settomien saamelaisten käänteistä kielenvaihtoa suomesta saameen. 
Kyseessä ovat alun perin suomenkieliset ihmiset, joilla on saame-
laiset sukujuuret, mutta jotka eivät täytä Suomen Saamelaiskäräjien 
äänioikeuskriteereitä – he eivät esim. pysty todistamaan saamelaisia 
sukujuuriaan Saamelaiskäräjien vaatimalla tavalla – ja joita ei niin 
muodoin voi pitää saamelaisyhteisön täysvaltaisina, tunnustettuina 
jäseninä. Sarivaaran tutkimuksen keskiössä on kymmenen statukset-
toman saamelaisen identiteetin rakentuminen ja henkilökohtainen kie-
lenelvytysprosessi. Sen tuloksena kaikki käyttävät tätä nykyä saamen 
kieltä elämässään aktiivisesti. Osa myös puhuu sitä omille lapsilleen. 
Sarivaara on tarkastellut mm. näiden henkilöiden motivaatiota oppia 
saamen kieltä (2012: 202–207) ja kielellisiä valintoja erilaisissa ver-
kostoissa (2012: 208–216). 

Eräs kiintoisa yksilötason käänteisen kielenvaihdon kuvaus 
on Gabrielle Maguiren teos Our Own Language: An Irish Initiative 
(1991). Se kuvaa iirinkielistä yhteisöä nimeltään Shaw’s Road Com-
munity, joka 1960-luvun lopulta alkaen loi valtavin ponnistuksin 
Länsi-Belfastiin sellaisen kieliympäristön, jossa saattoi kasvattaa lap-
sistaan iirinkielisiä. Yhteisö koostui aluksi viidestä perheestä, joiden 
vanhemmat olivat käyneet läpi käänteisen kielenvaihdon englannista 
iiriin nuorina aikuisina. He rakensivat talonsa vierekkäin, tekivät ii-
ristä perheidensä pääkielen ja järjestivät lapsilleen omakielisen päi-
vähoidon ja koulun, Bunscoilin. Nykyään Shaw’s Roadin yhteisössä 
asuu 22 perhettä ja Bunscoil on laajentunut vuosien mittaan 350 oppi-
laan kouluksi (Wikipedia: Shaw’s Road). Maguiren tutkimus koskee 
sekä Shaw’s Roadin ydinyhteisöä että muita perheitä, joiden lapset kä-
vivät Bunscoilia. Iirinkielisen koulun vaikutukset yhteisön ulkopuoli-
siin perheisiin olivat mittavat, sillä lähes kaikki vanhemmat alkoivat 
opiskella iirin kieltä lastensa koulun myötä ja käyttää kieltä perheissä. 
Tutkimus kuitenkin tuo hyvin esille myös kodin ulkopuolelta alkavan 
revitalisaation ongelmat verrattuna kotoa alkavaan revitalisaatioon. 

Tutkimukseni kannalta erittäin kiinnostavan viitekehyksen muo-
dostaa viime vuosina noussut new speakers -tutkimus, jota edusta-
vat mm. O’Rourke & Ramallo (2011), Walsh & O’Rourke (2014), 
O’Rourke & Pujolar & Ramallo (painossa) ja Pujolar & Puidge-
vall (painossa). New speakers -tutkimus, jonka voinee suomentaa 
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uuspuhujatutkimukseksi, tarkastelee erilaisiin kieliyhteisöihin – niin 
vähemmistö- kuin enemmistökielisiin – integroituvia ihmisiä, mm. 
vähemmistökieliyhteisöjen uusia aikuispuhujia. Vähemmistökieli-
kontekstissa uusi puhuja tai uuspuhuja on henkilö, joka on oppinut 
vähemmistökielen kielikylvyssä, kaksikielisen kouluopetuksen puit-
teissa, erilaisten revitalisaatio-ohjelmien kautta tai aikuisopetuksessa 
(O’Rourke & al. painossa: 1). Käsitteen vastaparina on vähemmis-
tökielen äidinkielinen puhuja, natiivipuhuja, joka on oppinut vähem-
mistökielen kotikielenä. Uuspuhujuuden ilmiötä esiintyy sellaisissa 
vähemmistökieliyhteisöissä, joissa uhanalaisen kielen revitalisaatio 
on edennyt pisteeseen, jossa a) on olemassa riittävät rakenteelliset 
edellytykset kielen aktiiviseen oppimiseen kodin ulkopuolella, esim. 
kielikylvyssä, ja b) vähemmistökieli on saavuttanut sellaisen pres-
tiisin, että sitä haluavat oppia henkilöt, jotka eivät ole oppineet sitä 
omilta vanhemmiltaan. Inarinsaamen kieliyhteisössä tilanne on juuri 
tällainen, ja kuten kautta tutkimukseni tulee esille, uusien puhujien 
ilmiö on erottamaton osa kielen revitalisaatiota ja kielensuunnittelua. 
Edellä mainituista lähteistä Pujolar & Puidgevall (painossa) paneutuu 
kysymykseen myös yksilökokemusten kautta. Artikkelissa kuvataan 
alun perin espanjankielisten henkilöiden katalaanin kielen omaksu-
mista ja käyttöä eri elämänvaiheissa: koulu, opiskeluaika, työelämä 
ja oma perhe. Walsh & O’Rourke (2014) kuvaavat vastaavasti iirin 
kielen uuspuhujien kokemuksia. 

Torkel Rasmussenin väitöstutkimuksessa saamen kielen elinvoi-
maisuudesta Utsjoen ja Tanan kunnissa esiintyy myös vanhempia, jot-
ka ovat opetelleet saamen kielen aikuisena. Esille tulee mm. hyvin eri-
laisia kokemuksia saamen kielen oppimisesta kielikursseilla: toisilla 
ne eivät ole johtaneet aktiiviseen kielitaitoon, toiset taas ovat onnistu-
neet kieliopintojen ja käytännön kieliympäristön avulla omaksumaan 
saamen kieltä hyvin. Rasmussenin informantit korostavat luontaista 
kielenoppimista ystäväpiirin, sukulaisten ja naapurien kautta. Monet 
kertovat myös oppineensa saamea, kun perheen toinen vanhempi ja 
lapset puhuvat sitä keskenään. (Rasmussen 2013: 195–197.)

Kielellinen elämäkerta on henkilökohtainen kuvaus kielenpuhu-
jan suhteesta kieleensä tai kieliinsä (ks. tarkemmin 2.4). Anna-Riitta 
Lindgren (2000) on kuvannut Helsingin saamelaisten kieliasenteita 
ja kielenvalintaa kielellisten elämäkertojen muodossa. Lindgren on 
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haastatellut 26 pääkaupunkiseudulla asuvaa saamelaista haastattelu-
lomakkeessa määritellyistä aiheista, mm. lapsuuden kielitilanne, saa-
men kielen asema koulussa, kielenvalinta saamelaisten kanssa ja oma 
kielitaito. Haastatteluista hän on koostanut tiiviit kuvaukset henkilöi-
den koko kielellisestä historiasta. 

Paitsi kielisosiologisessa tutkimuksessa, yksilötason käänteistä 
kielenvaihtoa on käsitelty myös käytännönläheisessä kirjallisuudes-
sa. Norjassa Unjárgan (Nesseby, Uuniemi) kunnassa sijaitsevan Isak 
Saba -keskuksen saamen kielityöntekijä Jane Juuso on koonnut kak-
sikielisen opaskirjan Valddán giellan ruovttoluotta – Tar språket mitt 
tilbake (2009), jossa esitellään kognitiivinen ohjelma saamen kielen 
opiskelijoille. Ohjelma on kehitetty ensisijaisesti juuri yhteisönsä kiel-
tä aikuisena oppiville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kielenpuhu-
miseen liittyvien psyykkisten esteiden ja mahdollisten traumojen voit-
tamiseen. Leanne Hinton on kuvannut kirjassaan How to keep your 
language alive (2002) Kalifornian alkuperäiskieliyhteisöissä kehitet-
tyä Master–Apprentice-kielenoppimisohjelmaa. Tämä perustuu taval-
lisesti vanhemman äidinkielisen puhujan ja nuoremman kielenopis-
kelijan yksilölliseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa käytetään vain 
ja ainoastaan kyseessä olevaa vähemmistökieltä. Esittelen kielimesta-
ri–oppilas-menetelmän käyttöä inarinsaamen kielen aikuisopiskelus-
sa luvussa 7. Myös toinen Leanne Hintonin toimittama teos Bringing 
our languages home (2013) on yksilötason käänteisen kielenvaihdon 
kannalta tärkeä yleistajuinen kuvaus. Siinä tarkastellaan uhanalaisten 
vähemmistökielten elvyttämistä yksittäisissä perheissä. Joissakin ta-
pauksissa kyse on useita sukupolvia sitten puhekielenä sammuneista 
kielistä, kuten wampanoagin kieli, joissakin taas edelleen elävistä ja 
kieliyhteisöissään laajasti elvytettävistä kielistä, kuten havaiji. Teos 
kertoo yksilöiden kokemusten kautta siitä, millaista on vanhempana 
pitää perheessä yllä uhanalaista kieltä enemmistökielen paineesta ja 
omasta vajavaisesta kielitaidosta huolimatta. Esille tulee kiinnosta-
vasti myös perheiden lasten kokemuksia. 

Inarinsaamen kielen oppimista aikuisena on ennen tätä tutkimus-
ta käsitelty ainakin kahdessa henkilökohtaisessa kuvauksessa. Suvi 
Kivelä valottaa teoksessa Olthuis & al. (2013: esim. 17–22, 58–69) 
kokemuksiaan inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksesta 2009–
2010. Hän kuvaa mm. motiivejaan koulutukseen osallistumiseen, 
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opiskeluvuoden kulkua ja kielimestariharjoittelun herättämiä tunteita. 
Kivelän kokemukset ovat samalla dokumentti suomalaisen osallis-
tumisesta inarinsaamen revitalisaatioon ja kieliyhteisön arkipäivään. 
Teija Linnanmäki käsittelee pro gradussaan (Linnanmäki 2014) omaa 
käänteisen kielenvaihdon prosessiaan, joka toteutui samassa koulu-
tuksessa. Hän lähestyy aihetta oman inarinsaamelaisen sukunsa pers-
pektiivistä ja tarkastelee syitä, joiden vuoksi inarinsaamen kieli katosi 
suvusta. Esille tulee myös henkilökohtaisen käänteisen kielenvaihdon 
vaikutus sosiaalisiin verkostoihin ja kieliyhteisöön: Linnanmäki on 
täydennyskoulutusvuodesta saakka työskennellyt monin tavoin ina-
rinsaamen kielen ja kieliyhteisön parissa.  

5.1. 2   Er i la iset  k ie lenpuhujat  e lv y tet tävän k ie len 
puhujayhteisössä 

Kielen uhanalaistuminen ja elpyminen muuttavat monin tavoin sitä, 
kuka kieltä puhuu ja miten sitä puhutaan. Se, miten vähemmistökie-
len puhujat ovat oppineet kielen, miten hyvin sitä hallitsevat ja kuin-
ka paljon sitä käyttävät, vaihtelee suuresti. Sallabank (2013: 13–15) 
ryhmittelee uhanalaisen vähemmistökielen puhujayhteisön jäseniä 
seuraavasti:
 

• perinteiset puhujat (traditional speakers) tai natiivipuhujat 
(native speakers) 

• uuspuhujat / uudet puhujat eli aikuisena kieltä oppineet 
• neopuhujat eli elvytettyä kieltä varhaislapsuudessaan oppi-

neet, jotka ovat tyypillisimmin kielikylpylapsia
• semipuhujat tai muistajat (rememberers) 
• latenttipuhujat tai passiiviset puhujat (latent / passive spea-

kers), jotka eivät käytä kieltä aktiivisesti 

O’Rourke ja Ramallo (2011: 153) viittaavat Ó Giollagáiniin (2002), 
joka määrittelee kielenpuhujuutta iirin kieliyhteisössä. Hän erottaa 
äärilaitojen eli iirin natiivipuhujan ja yksikielisen englanninpuhu-
jan väliltä neonatiivipuhujan, semiaktiivisen puhujan, L2-puhujan ja 
oppijan kategoriat. Elisabet Scheller (2011a: 83) nimeää potentiaali-
sen kielenkäyttäjän kategorian, jolla hän tarkoittaa hyvän passiivisen 
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kielitaidon omaavia kieliyhteisön jäseniä. Itse käytän samaa ilmausta 
tässä tutkimuksessa (esim. 8.2.1) viittaamaan henkilöihin, joille ina-
rinsaamen kieli sukujuuriensa perusteella kuuluisi, mutta jotka eivät 
osaa kieltä. 

Inarinsaamen kieliyhteisöstä voi erottaa seuraavanlaiset kielen-
puhujuuden pääkategoriat: 

• Äidinkielinen puhuja: oppinut inarinsaamen kielen kotonaan 
varhaislapsuudessaan ja puhunut kieltä kautta koko elämänsä, 
joskin vähäisemmän käytön kaudet mahdollisia.

• Kielen aktivoija: oppinut inarinsaamen kielen kotonaan var-
haislapsuudessaan, mutta lakannut kokonaan käyttämästä 
kieltä nuoruus- tai aikuisvuosinaan, kunnes ottanut kielen 
uudelleen käyttöön aikuisiässä. Erona edelliseen selkeä kes-
keytys kielen käytössä.

• Inarinsaamen aikuisoppija / L2-puhuja / uusi puhuja / uuspu-
huja: henkilö, joka on oppinut inarinsaamen kielen aikuisena.

• Kielipesälapsi: oppinut inarinsaamea varhaislapsuudessaan 
inarinsaamen kielipesässä. Kotikielenä oppinut mahdollisesti 
pelkästään suomea tai jotakin muutakin kieltä, osalla inarin-
saame myös kotikielenä.

• Passiivinen kielentaitaja: ymmärtää inarinsaamea, mutta ei 
pysty puhumaan sitä.

Käytännössä kielenpuhujien joukko on paljon heterogeenisempi. 
Monet inarinsaamen puhujayhteisön jäsenet sijoittuvat ryhmien väli-
maastoon: On äidinkielisiä puhujia, jotka osaavat kieltä hyvin, mutta 
eivät käytännössä käytä sitä. On sellaisia puhujia, jotka ovat oppineet 
kielen alkeet koulussa ja myöhemmin opiskelleet sitä ja ottaneet sen 
aktiiviseen käyttöön. Kielipesälapsen kielitaito voi kielipesän tai kou-
luajan jälkeen muuttua passiiviseksi ja mahdollisesti taas aikuisiässä 
aktivoitua. Harva puhuja siis itse asiassa kuuluu koko elämänsä ajan 
selvästi vain yhteen kategoriaan. Sama pätee yllä viittaamiini Salla-
bankin ja Ó Giollagáinin kategorioihin. 

Tässä luvussa esiintyy kolme inarinsaamen kielen aikuisiässä 
opetellutta henkilöä, jotka ovat kielitaustoiltaan erilaisia. Yksi heis-
tä puhui kieltä varhaislapsuudessaan, jonka jälkeen lakkasi kokonaan 
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käyttämästä kieltä ja menetti aktiivisen kielitaidon, kunnes opetteli 
sen uudestaan yli 50-vuotiaana. Toinen osasi lapsuudestaan saakka 
kieltä passiivisesti, mutta ei puhunut kieltä itse ennen kuin opetteli 
kielen noin 30-vuotiaana. Kolmas oppi kieltä varhaislapsuudessaan 
vähäisessä määrin, mutta ei koskaan aktiivisesti puhunut kieltä, kun-
nes opetteli sen lähemmäs 30-vuotiaana. Yhteistä artikkelini hen-
kilöille on se, että kaikkien kielenvaihto käynnistyi opiskelemalla 
inarinsaamen kieltä strukturoidun aikuisopetuksen muodossa, ja että 
kaikki käyttävät inarinsaamea aktiivisesti omassa työssään ja yksityis-
elämässään. Heidän kielellisissä elämäkerroissaan on kysymys kielen 
takaisinottamisesta: inarinsaame on heidän perheittensä ja sukujensa 
kieli, jota vaille he eri syistä jäivät lapsuudessaan. 

5.1.3   Rev ita l isaat ion toinen aalto  ja  uudet  inar insaamen 
puhujat

Inarinsaamen revitalisaation voi jakaa kahteen vaiheeseen. Ensim-
mäinen niistä alkoi Anarâškielâ servin perustamisesta vuonna 1986 
ja toinen kielipesätoiminnan käynnistymisestä vuonna 1997. Koska 
ennen yhdistyksen perustamista ei ollut organisoitua toimintaa ina-
rinsaamen kielen elvyttämiseksi, AS:n perustaminen määritteli inarin-
saamen kielen revitalisaation suunnan ja perusperiaatteet. Analysoin 
AS:n revitalisaatiotyötä ohjailevia kieli-ideologioita luvussa 3.5.4. 
Revitalisaation keskiöön päätyi kielikeskeinen ideologia, jonka mu-
kaan inarinsaamen kielen osaaminen ja käyttäminen on inarinsaame-
laisen kulttuurin tärkein osa-alue. Voi tuntua itsestäänselvyydeltä, että 
kielitaito ja kielen käyttö ovat revitalisaation keskiössä, mutta todel-
lisuudessa näin ei ole kaikissa uhanalaisten kielten puhujayhteisöissä. 
Keskiöön päätyvät sen sijaan usein kansallisen identiteetin ja perintei-
den vaaliminen, folkloretoiminta, käsityöt ja muut kulttuurin osa-alu-
eet, joilla itse asiassa toimitaan enemmistökielellä vähemmistökielen 
jäädessä symboliseen funktioon (ks. esim. Dauenhauer & Dauenhauer 
1998; Zamjatin & al. 2012). Näin on usein siitä huolimatta, että kie-
len uhanalaisuus ja kielen käytön tarve tiedostetaan. Olen kuvannut 
(Pasanen 2014b: 304) tätä ilmiötä niin, että kun monissa käänteistä 
kielenvaihtoa tavoittelevissa yhteisöissä puhutaan paljon kielestä, ina-
rinsaamen puhujayhteisössä tehtiin selkeä päätös puhua kieltä.
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Ensimmäisinä vuosina yhdistyksen toiminta ja inarinsaamen 
revitalisaatio rakentui kokonaan äidinkielisten inarinsaamen puhuji-
en varaan. Aktivistit olivat lähinnä 1940- ja 1950-luvuilla syntyneitä 
kielenpuhujia, jotka olivat kasvaneet vielä vahvasti inarinsaamenkie-
lisessä perheessä ja säilyttäneet aktiivisen inarinsaamen kielen taidon 
läpi inarinsaamen kuihtumisen vuosikymmenten, toisin kuin monet 
ikätoverinsa. Revitalisaation toista vaihetta, jota tutkimuksessani tar-
kastelen, luonnehtii se, että suurin osa kielen parissa työskentelevistä 
– kielipesien työntekijöistä, opettajista jne. – on inarinsaamen uusia 
puhujia. Suurin osa heistä on aloittanut kielenoppimisprosessinsa kie-
likursseilla tai intensiivisessä aikuisopetuksessa ja sitten syventänyt ja 
aktivoinut kielitaitoa käytännön työssä ja mahdollisesti lisäopinnoil-
la. Nuoremman polven edustajista jotkut ovat lukeneet inarinsaamea 
koulussa. Ensimmäiset kurssit, joiden tiedetään johtaneen yksilötason 
käänteiseen kielenvaihtoon, järjestettiin 1990-luvun alkupuolella. 
Kyse oli äidinkielisille tarkoitetusta kurssikokonaisuudesta, joka ja-
kautui vuoden ajalle niin, että silloin tällöin pidettiin lähiopetusta ja 
lisäksi opiskelijat opiskelivat itsekseen (ks. 5.3). 

Inarinsaamen kieliyhteisössä on tapahtunut yksilötason kään-
teistä kielenvaihtoa myös strukturoidun kielenopetuksen ulkopuolel-
la. Haastatteluaineistossani joitakin esimerkkejä inarinsaamelaisista, 
jotka ovat oppineet kotonaan tai muilla domeeneilla pohjoissaamen 
kielen ja alkaneet omaksua inarinsaamea aikuisiällä tietoisen päätök-
sen kautta lähinnä sosiaalisissa verkostoissaan. He ovat sopineet esim. 
inarinsaamenkielisen tuttavansa kanssa, että tämä alkaa puhua heille 
inarinsaamea. Osin itseopiskelun kautta ja osin käytännön tilanteissa 
harjoittelemalla he ovat sitten alkaneet itse puhua kieltä. Eräs haasta-
teltu kuvaa, kuinka inarinsaamen kielen oppiminen käynnistyi uudes-
sa työpaikassa:

Te mun NN:n, et jieh uážu sárnuđ munjin pajekielâ, et koolgah 
ubâ ääigi sárnuđ anarâskielâ. - - Já nuuvthân keevâi, et NN 
aalgij munjin. Aalgâst tot lâi váhá [vaigâd?], mut muoi soováin, 
et mun västidâm pajekielân já tot sárnu munjin anarâškielân, 
já juovlâi ääigi mun jo iberdim. Já tom maŋa tot kiđđâ moonâi 
nuuvt, et mun tuostim jo sárnuđ.
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’Niin minä [sanoin] NN:lle, että et saa puhua minulle pohjoissaa-
mea, että sinun pitää koko ajan puhua inarinsaamea. - - Ja niin-
hän kävi, että NN alkoi minulle. Alussa se oli vähän [vaikeaa?], 
mutta me sovimme, että minä vastaan pohjoissaameksi ja se 
puhuu minulle inarinsaamea, ja joulun aikaan minä jo ymmär-
sin. Ja sen jälkeen se kevät meni niin, että uskalsin jo puhua.’ 

Merkittävä askel käänteisen kielenvaihdon hyväksi oli kevätluku-
kaudella 1999 järjestetty neljän kuukauden mittainen inarinsaamen 
alkeiskurssi (ks. 5.4). Olin itse mukana kurssilla. Kurssille toivottiin 
erityisesti kielipesälasten vanhempia; sekä Inarin kylän että Ivalon 
kielipesät olivat tällöin toimineet kaksi vuotta. Muutamia kielipesä-
lasten äitejä olikin mukana. Naiset ovat ylipäänsä olleet enemmistönä 
inarinsaamen kielen kursseilla ja koulutuksissa. Siinäkin tapauksessa, 
että perheen vanhemmista isä on inarinsaamelainen ja äiti suomalai-
nen, usein nimenomaan äiti on opetellut kielen. Yksi käytännön syy 
tähän on monien inarinsaamelaismiesten työ poronhoitajina. Poron-
hoitaja ei voi ottaa töistään vapaata osallistuakseen kielenopetukseen 
tiukasti määriteltyinä ajankohtina, kun oma työ on hoidettava kelloon 
katsomatta, vuodenaikojen ja säiden mukaan. Ilmiön takana on kui-
tenkin epäilemättä myös muita syitä. 

Marjut Aikio (1988: 312) näkee tilanteen, jossa suomalainen äiti 
opettelee saamen kielen perheen saamelaisen isän sijaan, saamen kie-
len tabuilmiön taustaa vasten. Hänen mukaansa yhteisön ulkopuolelta 
tulevan voi olla helpompi alkaa puhua saamea verrattuna yhteisös-
sä kasvaneeseen, koska hänellä ei ole ”myötäsyntyisenä painolastina 
saamea kieltävää tabua”. Elisabeth Scheller (2011b: 99–100) sivuaa 
kiinnostavasti kildininsaamen kieliyhteisössä vallitsevia kaksois-
standardeja kildininsaamen taidon arvottamisessa. Siinä, missä oman 
yhteisön jäsenten kielitaidolle asetetaan hyvin korkeat vaatimuk-
set ja heidän puhumaansa saamea arvostellaan helposti, ulkopuolis-
ten kielenopettelijoiden kielitaitoa ylistetään ja liioitellaan. Tämä on 
esimerkki Sari Pietikäisen analysoimista (2012) ns. risteävistä kieli-
ideologioista eli keskenään ristiriitaiselta näyttävistä kieleen liittyvis-
tä asenteista ja käytänteistä (ks. myös 7.5.1). Tässä siis oman yhtei-
sön jäseniin kohdistuu puristinen, hyvää kielitaitoa ja puhdasta kieltä 
korostava kieli-ideologia, kun taas ulkopuolisiin kielenopettelijoihin 
suhtaudutaan suvaitsevaisen ja kannustavan ideologian mukaan. 
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Vuoden 1999 kielikurssin opiskelijoista muutama alkoi kurssin 
loputtua kehittää omaa kielitaitoaan edelleen jatko-opiskelun ja kie-
lipesässä työskentelemisen kautta. Inarin kylän kielipesä – vuodesta 
2011 alkaen kaksi erillistä kielipesäryhmää – on muodostunut tär-
keäksi inarinsaamen kielen aktivoimisen ja vahvistamisen foorumiksi. 
Siellä on vuosien mittaan ollut harjoittelijoita ja työntekijöitä, joiden 
kielitaito on heidän työhön tullessaan ollut vasta kehittymässä, ja jotka 
ovat nimenomaan kielipesätyön aikana alkaneet puhua kieltä sujuvasti 
ja käyttää sitä aktiivisesti. Lisäksi koko joukko kielen opiskelijoita 
on viettänyt kieliharjoittelussa yksittäisiä harjoittelupäiviä ja -viikkoja 
nykyään toimivissa kolmessa kielipesässä. Vuoden 1999 kielikurs-
sin jälkeen uusia kielenpuhujia on tullut kieliyhteisöön lukuvuoden 
2009–2010 aikana järjestetyn, aikuisille tarkoitetun täydennyskou-
lutuksen kautta ja sen jälkeen vuosittain järjestetyn SOGSAKK:in 
vuoden pituisen inarinsaamen linjan kautta. Osa kielipesien nykyi-
sistä vakituisista työntekijöistä on tullut työhön nimenomaan näiden 
kieliopintojen jälkeen. (Ks. Olthuis & al. 2013: 129–131.) Erityisen 
merkille pantavaa on se, että viime vuosina kielipesäryhmissä on ollut 
töissä joko sijaisena tai vakituisesti muutamia sellaisia nuoria naisia, 
jotka ovat itse olleet lapsena kielipesässä. 

5.1.4   Uusien puhuj ien merk i t ys  inar insaamen 
k ie l iyhteisössä

Äidinkielisten kielenpuhujien ikääntyessä ja eläköityessä ja revitali-
saation samaan aikaan vahvistuessa uusien puhujien rooli inarinsaa-
men kielen siirtämisessä eteenpäin kasvaa jatkuvasti. Olthuis & al. 
(2013: 147) arvioivat, että jo kolmannes inarinsaamen puhujista on 
L2-puhujia, ja heidän osuutensa tulee edelleen kasvamaan. Inarin-
saamen kielen uusien puhujien merkitys on suuri sekä yhteisötasolla, 
esim. työelämässä, että yksityisillä domeeneilla kuten kodeissa. Työ-
paikkoja, joissa inarinsaamen kieli on pääasiallinen työkieli tai yksi 
niistä, on vuonna 2014 ainakin seuraavissa instituutioissa:

• Anarâškielâ servi: kielipesien työntekijät ja osa-aikainen hal-
lintosihteeri, lisäksi lyhytaikaisempia projektityöntekijöitä
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• Saamelaiskäräjät: kielenkääntäjä, tulkit, koulutus- ja oppima-
teriaalitoimiston työntekijät, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

• Inarin kunnan koulut: inarinsaamenkieliset luokan- ja aineen-
opettajat

• Inarin kansalaisopisto: inarinsaamen kielen tuntiopettajat
• Yle Sápmi: päätoimiset ja osa-aikaiset toimittajat
• Saamelaismuseo ja Metsähallituksen luontokeskus Siida: 

työntekijät 
• Saamelaisalueen koulutuskeskus: inarinsaamen kielen opet-

taja
• Giellagas-instituutti: inarinsaamen kielen opettajat

Näissä työpaikoissa on yhteensä kolmisenkymmentä jatkuvasti tai 
osittain inarinsaamen kielellä työskentelevää henkilöä. Joukossa on 
vain muutama sellainen, joka on oppinut inarinsaamen kielen kotikie-
lenä omassa lapsuudessaan. Selvä enemmistö on kielen eri lailla ai-
kuisena oppineita. Muutamilla heistä ei ole lainkaan inarinsaamelaisia 
sukujuuria. Ei-syntyperäisten integroitumista inarinsaamen kieliyh-
teisöön ja kieliyhteisön asenteita ilmiötä kohtaan käsittelen erityisesti 
luvussa 8.1.

Inarinsaamen kielen puhumista kotikielenä ei ole kartoitettu sys-
temaattisesti. Havainnointiaineistoni perusteella arvioin, että vuonna 
2014 on noin kymmenen sellaista perhettä, joissa vanhemmat tai toi-
nen vanhemmista puhuu alaikäisille lapsille inarinsaamea jokapäiväi-
senä kotikielenä. Lisäksi vähintään kymmenessä perheessä inarinsaa-
mea käytetään lasten kanssa vähemmän systemaattisesti. Lähes kaikki 
inarinsaamea lapsilleen puhuvista ovat nimenomaan kielen uusia pu-
hujia. Se, että L2-puhujat pystyvät siirtämään kieltä eteenpäin omille 
lapsilleen, ei ole selviö globaalissa vähemmistökielten revitalisaation 
kontekstissa (Fishman 1991: 128–130). 

Haastatteluaineistossani on paljon konkreettisia esimerkkejä 
myös muiden sosiaalisten verkostojen käänteisestä kielenvaihdos-
ta. Ihmiset, jotka olivat tottuneet lapsuus- tai nuoruusiästään saakka 
puhumaan keskenään suomea, alkoivat revitalisaation voimistuessa 
puhua keskenään inarinsaamea. Jotkut alkoivat puhua inarinsaamea 
omien vanhempiensa tai sisarustensa kanssa, mutta yleisempää näytti 
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olevan käänteinen kielenvaihto tuttavien, ystävien ja työkavereiden 
kesken. Kenties niin läheisessä ja elämänpituisessa suhteessa kuin 
perheenjäsenten kanssa on vaikeampaa muuttaa totuttua kielenkäyt-
tömallia. Tämä kysymys nousee eri tavoilla esille myös seuraavien 
alalukujen kielellisissä elämäkerroissa. 

5.2   Menetet yn äidink ielen takaisin  ot taminen

5. 2.1   Yr jön k ie le l l inen elämäker ta

Yrjö Musta, Váábu Maati Uulá Irján, syntyi Inarin Junnaksessa (Jun-
náás) vuonna 1954. Molemmat vanhemmat olivat inarinsaamelaisia, 
äiti oli kotoisin Menesjärveltä ja isä Paadarjärven länsipuolella si-
jaitsevalta Lankojärveltä. Vanhempia sisaruksia Yrjöllä oli kaksi, ja 
hänen jälkeensä perheeseen syntyi vielä kaksi lasta. Junnaksessa per-
heen kotikielenä oli pääasiassa inarinsaame, joskin suomea käytettiin 
myös. 

Junnáásisthân lâi kiellân tiäđust-uv anarâškielâ talle. - - Toh 
kevttii meiddei suomâkielâ. Mutâ kale muu vuossmuš kielâ lii 
lamaš tiäđust-uv anarâškielâ. 
’Junnaksessa oli kielenä tietenkin ollut inarinsaame silloin. - - 
Ne käyttivät myös suomea. Mutta kyllä minun ensimmäinen kie-
leni on tietenkin ollut inarinsaame.’ 

Kielitilanne muuttui nopeasti, kun perhe muutti Riutulaan vuonna 
1959. Vanhemmat saivat töitä Riutulan koululta, ja perhe asettui kou-
lun pihapiirissä sijaitsevaan talonmiehen asuntoon. 

Rivdul lâi taggaar saje, et kielâhân muttui njuolgist. Et piirâs 
lâi taggaar.
’Riutula oli sellainen paikka, että kielihän muuttui heti. Että 
ympäristö oli sellainen.’

Riutula oli erityinen ympäristö. Vuosina 1907–1978 siellä toimi las-
tenkoti, jonka tiloissa aloitti toimintansa myös kansakoulu, kunnes 
erillinen koulu valmistui lastenkodin naapuriin vuonna 1931 (Vasatok-
ka: Historia). Suuri osa lastenkodin ja koulun lapsista oli saamelaisia. 
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Koulussa ja asuntolassa puhuttiin kuitenkin ajan vaatimusten mukai-
sesti vain suomen kieltä. Opettajat ja muut työntekijät korostivat, että 
lasten pitää oppia kunnolla suomea, että pärjäisivät elämässään. 

Já kale muu mielâst tot máttáátteijei vaikuttâs lâi nuuvt hirmâd 
styeres. Ete ko tohhân ettii, ete ferttee mättiđ suomâkielâ. Ete 
mudoi ij piergii taan mailmist. 
’Ja kyllä minusta se opettajien vaikutus oli niin hirveän suuri. 
Että kun nehän sanoivat, että pitää osata suomea. Että muuten ei 
pärjää tässä maailmassa.’

Vaikka kukaan ei kieltänyt saamen kielen käyttöä kotikielenä, saamen 
kielen tarpeettomuutta ja haitallisuutta korostava ideologia välittyi ko-
teihinkin, myös Mustan perheeseen. Vanhemmat jatkoivat keskenään 
inarinsaamen puhumista, mutta lapsille alettiin puhua suomea. Yrjön 
7 vuotta vanhempi sisko on perheen lapsista ainoa, joka oli ehtinyt 
omaksua saamen niin vahvasti, että on jatkanut sen puhumista koko 
elämänsä ajan. Vanhempi veli on kuollut, Yrjö ehti unohtaa ensimmäi-
senä kielenään oppimansa inarinsaamen ja nuoremmat sisarukset ovat 
kasvaneet alusta asti suomenkielisiksi. 

Yrjön muistikuvan mukaan Riutulan koulussa ei varsinaisesti 
rangaistu saamen kielen puhumisesta, mutta selvästi kiellettyä se oli. 
Asuntolassa asui paljon Angelin suunnalta tulleita pohjoissaamenkie-
lisiä lapsia, jotka eivät aluksi osanneet lainkaan suomea. Yrjö muiste-
lee vanhempiensa auttaneen heitä kielellisissä vaikeuksissa.

Rivdulân pottii párnááh ovdâmerkkân Angelist. Já tobbeenhân 
lijjii tagareh párnááh, kiäh iä máttám suomâkielâ ollágin. Te 
kale mun muštám, et enni já eeči išedáin ennuv, ko kuohtuuhhân 
mattijn meiddei pajekielâ.
’Riutulaan tuli lapsia esimerkiksi Angelista. Ja siellähän oli sel-
laisia lapsia, jotka eivät osanneet ollenkaan suomea. Niin kyllä 
minä muistan, että äiti ja isä auttoivat paljon, kun molemmathan 
osasivat myös pohjoissaamea.’

Yrjö pitää mahdollisena sitä, että on lapsena ollessaan puhunut satun-
naisesti saamea juuri angelilaisten lasten kanssa pihalla leikkiessään. 
Varmoja muistikuvia saamen kielen puhumisesta kuudennen ikävuo-
tensa jälkeen hänellä ei ole. 
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Vuonna 1965 eli 11-vuotiaana Yrjö jatkoi Ivalon keskikouluun ja 
asettui asumaan sen asuntolaan. Koska kyse oli seutukunnan ainoasta 
keskikoulusta, sinne tuli runsaasti lapsia saamelaisvoittoisilta alueilta, 
kuten Utsjoelta, Sevettijärveltä ja Menesjärveltä. Silti Yrjö ei muista 
kuulleensa koulussa tai asuntolassa sanaakaan saamen kieltä. Itse hän 
kiisti osaavansa sitä enää lainkaan. 

Mielân lii pááccám taggaar, ete ko -65 moonnim Avelân 
koskâškoovlân, já tobbeen máttáátteijeeh koijâdii, ete mon pye-
reest mun máátám sämikielâ, mun ettim, ete ij, jiem mun määti 
ollágin.
’Mieleen on jäänyt sellainen, että kun -65 menin Ivaloon keski-
kouluun, ja siellä opettajat kysyivät, että miten hyvin minä osaan 
saamea, minä sanoin, että ei, en minä osaa ollenkaan.’

Erityisesti Yrjö muistaa tilanteen, jossa kieltenopettaja kysyi häneltä 
oppitunnilla, miten sanotaan numerot yhdestä kymmeneen inarinsaa-
men kielellä. Hän oli vastannut, että ei tiedä. 

Keskikoulun jälkeen vuorossa oli lukio, joka siihen aikaan toimi 
Ivalossa iltapäivisin keskikoulun tiloissa. Yrjön mukaan keskikoulus-
sa tai lukiossa ei ollut tarjolla minkään saamen kielen opetusta. Luki-
on jälkeen Yrjö suuntasi Rovaniemelle opiskelemaan opettajaksi. Ro-
vaniemellä toimi tällöin Oulun yliopiston fi liaali. Opintojensa aikana 
hän opiskeli pohjoissaamen kieltä. Mieluummin hän olisi opiskellut 
inarinsaamea, mutta sitä ei vielä opetettu.

Tot lâi nuuvt, et mun lijjim smiettâm tom kuhháá - - já ko ij lamaš 
eres máhđulâšvuotâ ko pajekielâ, te mun talle oopâm pajekielâ 
kuittâg. 
’Se oli niin, että minä olin miettinyt sitä pitkään - - ja kun ei ollut 
muuta mahdollisuutta kuin pohjoissaame, niin minä sitten opin 
ainakin pohjoissaamea.’

Pohjoissaamen kielestä ei koskaan tullut Yrjölle kovin aktiivista tai 
läheistä kieltä, mutta hän oppi ymmärtämään sitä ja pystyi tarvittaessa 
puhumaankin. Valmistumisensa jälkeen hän toimi lyhyen aikaa luo-
kanopettajana Nuorgamissa ja sitten Inarissa. Vuonna 1984 hänestä 
tuli Inarin alakoulun rehtori, vuonna 2002 yläkoulun rehtori, ja vuo-
desta 2005 vuoteen 2014 hän toimi Inarin yhtenäiskoulun rehtorina. 
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Yrjö ei ollut mukana inarinsaamen kielen elvyttämisen alkuvai-
heissa eikä erityisesti seurannut sitä. Hän ei ajatellut aktiivisesti omaa 
kielitilannettaan tai identiteettiään. Hän korostaa eläneensä koko elä-
mänsä saamelaisen elämäntavan mukaan, vaikkakin vailla kieltä. 

Musthân lii kuittâg ubâ äigi lamaš taggaar, muu eellim lii lamaš 
sämmilâš kuittâg ubâ ääigi, anarâš. - - must lii lamaš taggaar 
sämmilâš eellimvyehi, veik lam kiävttám suomâkielâ. 
’Minullahan on kuitenkin koko ajan ollut sellainen, minun elä-
mäni on ollut saamelaista kuitenkin koko ajan, inarinsaame-
laista. - - minulla on ollut sellainen saamelainen elämäntapa, 
vaikka olen käyttänyt suomen kieltä.’

Tähän elämänmuotoon ovat kuuluneet ainakin kalastaminen, metsäs-
tys, inarinsaamelaiset ruuat ja myös tietynlainen saamelainen luonto-
suhde ja aikakäsitys. 

Anarâšâin ij lah lamaš tijme já äigitaavvâleh.
’Inarinsaamelaisilla ei ole ollut kelloa ja aikatauluja.’

Ain ferttee leđe suijâ ko vuálgá miäcán, et tušij tet ij uážu vyelgiđ. 
Syemmilâšhân vuálgá tohon tušij tet väzziđ. 
’Aina pitää olla syy, kun lähtee metsään, että turhan takia ei saa 
lähteä. Suomalainenhan lähtee sinne turhan päiten kävelemään.’

Saamelainen mentaliteetti aiheutti aikoinaan yhteensovittelemista suo-
malaisen vaimon kanssa. Yrjön vaimo on kuitenkin suhtautunut aina 
positiivisesti saamelaisuuteen ja saamen kieleen ja opiskellut itsekin 
inarinsaamea. Kaksi 1980-luvulla syntynyttä tyttöä ovat oppineet ko-
tikielenään suomen, mutta opiskelleet koulussa pohjoissaamea. Haas-
tattelun aikaan vanhempi tyttö käyttää pohjoissaamea aktiivisesti ja on 
kiinnostunut myös inarinsaamesta. 

Vaikka Yrjö ei vielä inarinsaamen kielen revitalisaation käyn-
nistyessä osannut kieltä eikä pitänyt sitä itselleen välttämättömänä, 
hän oli työnsä kautta paljonkin tekemisissä kielen kanssa. Kun en-
simmäiset kielipesälapset siirtyivät kouluun 1990-luvun lopussa, Yrjö 
ponnisteli rehtorina sen eteen, että näille voitaisiin tarjota inarinsaa-
menkielistä opetusta. Alussa tavoitteeseen päästiin vain osittain, mutta 
vuodesta 2000 alkaen yhä paremmin. Opettajien ja oppimateriaalin 
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vähyys teki opetuksen järjestämisestä hyvin haasteellista. Yrjö uskoo, 
että on edistänyt inarinsaamenkielistä opetusta koulussa merkittävästi, 
ja että tilanne ei olisi läheskään nykyisellä tasolla, jos hänen tilallaan 
olisi toiminut saamen kielen ja saamelaiskulttuurin suhteen passiivi-
sempi rehtori.

Yrjö ei osaa määritellä, milloin ja miksi hänellä olisi herännyt 
halu oppia inarinsaamea. Keväällä 1999 järjestettiin SOGSAKK:issa 
ensimmäinen koko lukukauden kestänyt kielikurssi (ks. myös 4.4.1 ja 
5.4) ja Yrjön nuorempi sisko osallistui tälle kurssille. Yrjö olisi itsekin 
halunnut osallistua, mutta hän oli juuri ruvennut suorittamaan mais-
terintutkintoa Lapin yliopistoon ja joutui oleskelemaan pitkiä aikoja 
Rovaniemellä, joten muita opintoja ei mahtunut elämään. 

Vuonna 2006 inarinsaamen puhujayhteisössä syntyi idea jo kou-
lutettujen ja työelämässä toimivien aikuisten ihmisten kokovuotisesta 
kielikoulutuksesta. Pari vuotta myöhemmin käynnistyi inarinsaamen 
täydennyskoulutusprojekti, jota johti FT Marja-Liisa Olthuis (ks. lu-
vut 4.4.2 ja 7). Tämä alkoi hyvissä ajoin suostutella Yrjöä osallistu-
maan koulutukseen. Yrjö oli loppumetreille saakka epävarma. Hän 
katsoi asiaa pitkälti työnsä kautta ja epäröi, olisiko kielitaidosta enää 
hyötyä, kun suunniteltuun eläkkeelle siirtymiseen oli enää jokunen 
vuosi aikaa. 

Mun smiettim, et ko must ij lah kuhes pargoäigi innig, te jiem 
mun taarbâš kielâ. Já smiettim, et kalehân tot mana tegu tušij 
tiet muu škovliittâs.
’Minä mietin, että kun minulla ei ole pitkästi työaikaa enää, niin 
en minä tarvitse kieltä. Ja mietin, että kyllähän se menee niin-
kuin hukkaan minun koulutukseni.’

Projektin vetäjä ei kuitenkaan antanut periksi, ja myös kunnan sivis-
tysjohtaja piti Yrjön osallistumista tärkeänä. Kun sitten selvisi, että 
rehtori voi osallistua koulutukseen palkallisesti saamen kielilakiin 
perustuvan tuen turvin, Yrjö lähti mukaan. Kysymykseen siitä, miten 
hänelle syttyi halu osallistua koulutukseen, hän vastaa ironisesti:

Ijhân munjin lah šoddâm taggaar mielâ ollágin. Tot lii kale 
Márjá-Liisá suijâ.
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’Eihän minulle ole tullut sellaista halua ollenkaan. Se on kyllä 
Marja-Liisan syy.’

Vaikka Yrjön mukaan lähteminen tapahtui epävarmana ja toisten ih-
misten pitkällisen suostuttelun jälkeen, se ei tarkoita sitä, että hän olisi 
väheksynyt inarinsaamen kielen taidon merkitystä itselleen. Täyden-
nyskoulutus alkoi elokuussa 2009 kolmen päivän orientaatiojaksolla. 
Toisena päivänä opiskelijat saivat kertoa itsestään ja omista motiiveis-
taan osallistua koulutukseen. Yrjö kertoi kielellisestä taustastaan ja to-
tesi: ”Kyllähän minä olen etuoikeutettu ihminen, jos ja kun vielä tässä 
iässä saan oman äidinkieleni takaisin” (Pasanen 2009). 

Yrjön mukaan hänen pohjoissaamen kielen taitonsa toisaalta 
helpotti ja toisaalta haittasi inarinsaamen kielen opiskelua. Aluksi oli 
vaikeaa puhua inarinsaamea, kun pohjoissaame painoi koko ajan läpi 
sanastossa ja taivutuksessa. Toisaalta hän ymmärsi kieltä alusta asti 
melko hyvin, osittain pohjoissaamen opiskelun ansiosta ja osittain sen 
vuoksi, että oli kuullut inarinsaamea koko elämänsä ajan. Oma var-
haislapsuuden kielitaitokin tuntui vielä jossain takaraivossa. 

Kale ferttee ettâđ, et tääbbin tyehin lâi kuittâg anarâškielâ, et 
muu mielâst nuuvt älkkeht poođij mielân. Veikâ ijhân tot pärni-
kielâ, jis smiättá, et mun lijjim viiđâihásâš.
’Kyllä täytyy sanoa, että täällä takana oli kuitenkin inarinsaa-
men kieli, että minusta niin helposti tuli mieleen. Vaikka eihän 
se lapsen kieli, jos miettii, että minä olin viisivuotias.’ 

Inarinsaamen täydennyskoulutuksen myötä Yrjö alkoi puhua saamen 
kieltä monien sellaisten ihmisten kanssa, joille oli ennen puhunut 
suomea. Tärkeimmäksi saamenkieliseksi puhekaveriksi hänelle muo-
dostui hyvin nopeasti Hans Mattus, Junnáás-Háánu Hansâ, lähemmäs 
kahdeksankymmentävuotias Junnaksessa asuva vanha perhetuttu ja 
kala- ja metsästyskaveri. Yrjö vietti suurimman osan koulutukseen 
kuuluvista kielimestaripäivistä (ks. alaluku 4.4.2 ja luku 7) nimen-
omaan Hansin kanssa. He olivat puhuneet keskenään inarinsaamea jo 
aiemmin – viisikymmentä vuotta sitten, kun Mustan perhe vielä asui 
Junnaksessa ja Yrjö oli pieni poika. Viisikymmentä vuotta oli puhuttu 
suomea, ja nyt kieli vaihtui toisen ja viimeisen kerran. Yrjön mielestä 
ei ollut kovinkaan vaikeaa alkaa puhua saamea ihmisten kanssa. Ne-
gatiivista palautetta ei tullut, kaikki kielitaitoiset rupesivat mielellään 
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puhumaan. Hansilla oli tapana korjata tunnollisesti Yrjön kielivir-
heitä, erityisesti pohjoissaamen kielen interferenssiä. Tämä oli Yrjön 
mielestä hyvä.

Inarinsaamen kielen taito toi Yrjön elämään muutakin kuin pel-
kän kielen. Yksi merkittävä asia oli se, että täydennyskoulutusvuoden 
aikana hän luki läpi koko inarinsaamenkielisen kirjallisuuden.

Ja talle must oroi, et lii lii kale tehálâš, et máttá kielâ, et ibbeerd, 
maid lii Issi já Matti čáállám.
 ’Ja silloin minusta tuntui, että on kyllä tärkeää, että osaa kielen, 
että ymmärtää, mitä on Issi [Iisakki Mattus] ja Matti [Morottaja] 
kirjoittaneet.’ 

Koulutuksen työharjoittelujaksojen aikana hän vietti paljon aikaa Saa-
men radion arkistojen parissa kuunnellen omien sukulaistensa ja van-
hempiensa haastatteluja. Hänelle on jäänyt mieleen äitinsä haastattelu 
1980-luvun alusta. Äidiltä kysytään siinä jotakin inarinsaamen kielen 
tilasta ja tulevaisuudesta, ja äiti toteaa, että eipä inarinsaamen kielellä 
ole mitään arvoa. Miltä se hänestä tuntui? 

Naa, kalehân tot lii nuuvt, et TÄÄL ličij somá teivâdiđ ennijn 
vala. Mutâ kalehân tot siärváduv tile lii lamaš taggaar, et jiem 
mun kuittâg uáini nuuvt, ete muu vanhimeh liččijn porgâm maid-
nii puástuđ. Ete tot lii lamaš tot tile, já ij toos lah vaijaam maiden.
’No, onhan se niin, että NYT olisi hauska tavata äitiä vielä. Mutta 
kyllähän se yhteiskunnan tilanne on ollut sellainen, että en minä 
ainakaan näe niin, että minun vanhempani olisivat tehneet jotain 
väärin. Että se on ollut se tilanne, ja ei sille ole voinut mitään.’

Yrjön perheessä oli aina käytetty saamenpukua juhlatilanteissa. Ku-
ten inarinsaamelaisten parissa laajalti, myös heidän perheessään oli 
käytetty nimenomaan Utsjoen pukua, ei Inarin mallia. Yrjö muistelee, 
että jossain vaiheessa hänellä oli myös Enontekiön puku. Hän arve-
lee sen johtuneen siitä, että hän vietti paljon aikaa erään länsipuolen 
pukua käyttävän kaverinsa kotona ja oli itse halunnut länsipuolen 
puvun, koska piti sitä hienona. Inarinsaamen täydennyskoulutuksen 
loppujuhlaan, joka pidettiin elokuussa 2010, Yrjö ompelutti elämänsä 
ensimmäisen Inarin puvun. Sen koommin hän ei ole käyttänyt muuta 
saamenpukua.
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Haastatteluhetkellä, vuonna 2012 Yrjö käyttää inarinsaamea päi-
vittäin koulussa: inarinsaamenkielisten opettajien kanssa, pitäessään 
saamen ja suomen tunteja kahdelle yläkoulun inarinsaamenkieliselle 
oppilaalle ja muissakin yhteyksissä. Kovin paljon läheisiä inarinsaa-
menkielisiä hänellä ei ole: Hansin lisäksi muutama muu vanhempi 
inarinsaamelainen kaveri ja tuttava, vanhempi sisko sekä nuoremman 
siskon tyttö, joka opiskeli samassa täydennyskoulutuksessa hänen 
kanssaan. Siskon kanssa hän puhuu saamea joskus, siskontytön kans-
sa yleensä. Kotona hän puhuu toisinaan inarinsaamea vanhemmalle 
tytölleen, joka on hiljattain paluumuuttanut Inariin. Tyttö ymmärtää 
kieltä hyvin pohjoissaamen opintojensa pohjalta ja on harkinnut myös 
inarinsaamen kielen opiskelua. Yksi saamenkielinen elementti Yrjön 
kotona on Saamen radio, jota kuunnellaan aktiivisesti. 

Yrjö vältteli pitkään politiikkaan ja järjestötoimintaan sitoutu-
mista, koska hän on mielestään saanut kylliksi ahertaa ja vaikuttaa 
omassa rehtorintyössään. Vuonna 2008 hän kuitenkin päätyi Saa-
melaiskäräjien Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan jäseneksi. 
Anarâškielâ servin jäsen hän on ollut pitkään, mutta melko passiivinen 
rivijäsen, kunnes vuonna 2011 hänet valittiin johtokunnan varajäse-
neksi. Samoin vuonna 2011 hän on osallistunut Suomen opetus- ja 
kulttuuriministeriön vastuulle annetun Saamen kielen elvytysohjel-
man laadintaa seuraavaan ohjausryhmään. Vuoden 2012 alusta alka-
en Yrjö on Saamelaiskäräjien edustaja. Hän asettui ehdolle vaaleissa, 
koska niin monet pyysivät häntä, ja pääsi läpi. Käräjillä Yrjö haluaa 
ponnistella nimenomaan saamen kielen, kaikkien Suomen kolmen 
saamen kielen eteen. 

Päivittäessämme tilannetta syksyllä 2014 Yrjön elämässä on ta-
pahtunut suuri muutos, kun hän on hiljattain jäänyt eläkkeelle reh-
torin toimesta. Luottamustoimia hänellä on edelleen. Hänet valittiin 
Saamelaiskäräjien nelivuotiskautensa alussa käräjien koulutus- ja op-
pimateriaalilautakunnan puheenjohtajaksi, samoin valtakunnallisen 
Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen puheenjohtajaksi. Yrjö 
arvelee, että saamen kielen käyttö on lisääntynyt hänen elämässään 
viimeisten parin vuoden aikana. Suuri syy siihen on se, että hänen vai-
monsa on opiskellut inarinsaamea SOGSAKK:in kokovuotisessa kou-
lutuksessa, ja kotona on alettu käyttää suomen ohessa inarinsaamea. 
Vanhempi tytärkin ymmärtää kieltä jo hyvin. Yrjö kertoo puhuvansa 
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inarinsaamea myös joidenkin pohjoissaamenkielisten kanssa ja iloit-
see siitä, että inarinsaamen kieltä kuulee ja näkee jatkuvasti enem-
män. Erityisesti hän huomaa sen aseman vahvistuneen viime vuosina 
radiotoiminnassa. 

5. 2. 2   Yr jön käänteisen k ie lenvaihdon analysoint ia

Yrjön kielellisessä historiassa kiinnittää huomiota perheen kielitilan-
teen dramaattinen muutos ja konkreettinen varhaislapsuuden kielen 
takaisin ottaminen pitkän ajan jälkeen. Niin ikään kiinnostavaa on Yr-
jön pitkään melko passiivinen henkilökohtainen suhde kieleen, ja se, 
että hän oli vielä inarinsaamen opinnot aloittaessaan epävarma pro-
sessin mielekkyydestä itselleen oman uransa kannalta. Toisaalta hän 
oli rehtorina jo pitkään toiminut merkittävässä asemassa inarinsaamen 
kielen elvytyksen kannalta ja edesauttanut sitä työssään. 

Mustan perheen muutto Junnaksesta Riutulaan ja muuton myö-
tä seurannut nopea kielenvaihto saamesta suomeen kuvastaa Inarin 
1950-lukua monella tapaa. Monet perheet lähtivät syrjäseuduilta taa-
jamiin työn ja palveluiden perässä ja lasten koulunkäynnin helpot-
tamiseksi. Kyläelämän kieli oli suomi. Yrjön perheen kielenvaihtoa 
vauhditti Riutulan lastenkodin ja koulun ympäristö, jossa suomen 
kielen merkitys ja saamen kielen tarpeettomuus tulivat esille jokapäi-
väisessä elämässä niin sanattomana kuin usein ääneenkin lausuttuna 
kieli-ideologiana. 

Riutulan kansakoulun kielikäytänteitä ja niiden vaikutuksia 
saamelaislapsen identiteettiin ja elämään on käsitelty jonkin verran 
kaunokirjallisuudessa (esim. Paadar-Leivo 1994). Vuonna 2010 val-
mistui Anja Aholan ohjaama fi lmi Suomi tuli Saamenmaahan, jossa 
inarilainen Kirsi Länsman käy läpi omia koulu- ja asuntola-aikojaan 
Riutulassa (Ahola 2010). Länsman tuli Riutulaan Angelista seitse-
mänvuotiaana ja täysin saamenkielisenä 1970-luvun alussa. Monissa 
pohjoissaamenkielisissä yhteisöissä oma kieli oli siis vielä 1970-luvul-
la niin vahvassa asemassa ja kontakteja suomenkielisiin oli sen verran 
vähän, että lapset eivät oppineet suomea ennen kouluikää. Kuten mm. 
tämän luvun kielellisistä elämäkerroista käy ilmi, inarinsaamenkieli-
sissä perheissä tilanne oli tällöin jo aivan toinen. Dokumentissa tu-
lee esille, että toisin kuin Yrjö muistelee, saamen kielen puhumisesta 
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saatettiin Riutulan koulussa rangaista eri tavoin henkisesti tai fyysi-
sesti. Tietenkin on mahdollista, että tilanne on vaihdellut vuosikym-
menten mittaan eri opettajien tai asuntolatyöntekijöiden mukaan. 

Yrjö oppi inarinsaamea ensimmäisenä kielenään ja puhui sitä vii-
sivuotiaaksi asti. Yksitoistavuotiaana Ivalon keskikoulussa hän vasta-
si saamen kielitaitoa kysyttäessä, että ei osaa sitä lainkaan. Faktisesti 
hänen on täytynyt tällöin edelleen jossain määrin osata saamea, mutta 
näin hän joka tapauksessa on oman kielitaitonsa mieltänyt tai halun-
nut sen ulkopuoliselle kertoa. Näin dramaattinen yhden sukupolven 
sisällä tapahtuva kielenvaihdos ei ole tavaton saamelaisyhteisöissä, 
kuten muissakaan maailman assimilaatioprosessin keskelle joutu-
neissa alkuperäiskansayhteisöissä. Tällaista prosessia voidaan kutsua 
myös kielenriistoksi (esim. Skutnabb-Kangas 1988), joka käsitteenä 
korostaa yhteiskunnallisten olojen, kieli-ideologioiden ja kielipolitii-
kan roolia sen sijaan, että kyseessä olisi vähemmistöyhteisön vapaa-
ehtoinen valinta. Marjut Aikion Vuotson kielenvaihtoa koskevassa 
väitöstutkimuksessa (1988: 136, 313) tulee esille mm. 1950-luvulla 
täysin saamenkielisenä Vuotson suomenkieliseen asuntolakouluun 
joutuneen saamelaistytön tapaus. Totaalisen kulttuurishokin ja pa-
rin vuoden puhumattomuuden jälkeen tyttö oli suomenkielistynyt ja 
tietoisesti päättänyt olla puhumatta saamea enää koskaan. Yrjön kie-
lenvaihtoon ei ole liittynyt shokkia eikä tietoista päätöstä – ainakaan 
sellaista, jonka hän muistaisi jälkeenpäin.

Samoin Aikion väitöskirjassa on esimerkkejä siitä, että saman 
perheen sisällä lapsilla voi olla eri äidinkielet ja erilainen kielenvalin-
ta; vanhimmat lapset muistuttavat kielenvalinnaltaan enemmän van-
hempiaan kuin nuorempia sisaruksiaan (1988: 306). Tältä osin Yrjön 
ja Ritvan (alaluku 5.3) perheiden kielenvaihto noudattaa samaa kaa-
vaa. Vanhemmille lapsille on puhuttu saamea, sitten perhettä kohdan-
neen muutoksen seurauksena on siirrytty puhumaan lapsille suomea. 
Ritvan tapauksessa laukaiseva tekijä on ollut sisarusten kouluunlähtö 
ja kielelliset konfl iktit suomenkielisessä yhteiskunnassa, Yrjön tapa-
uksessa perheen muutto suomenkieliseen kouluympäristöön. Keske-
nään molempien perheiden vanhemmat ovat puhuneet edelleen myös 
saamea. 

”Saamelainen elämäntapa” on ollut Yrjölle tuttu ja luonteva koko 
elämän. Sillä hän tarkoittaa omalla kohdallaan kalastusta, metsästystä, 
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saamelaista ruokaperinnettä ja tietynlaista saamelaista mentaliteet-
tia. Hän toteaa eläneensä koko elämänsä saamelaisen elämäntavan 
mukaan, vaikkei ole osannut kieltä. Hän on eri aikoina elämäänsä 
pohtinut inarinsaamen kielen opiskelua ja opiskeli nuoruudessaan 
pohjoissaamea, mutta saamen kieli ei selvästikään ole muodostunut 
välttämättömäksi henkilökohtaiseksi osaksi tätä saamelaista elämän-
tapaa ja saamelaista identiteettiä. Tässä kohtaa Yrjön historiaa on 
kiintoisaa verrata Petraan (alaluku 5.4) ja tämän kielikeskeisempään 
identiteettiin. Petra asui suurimman osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan 
etelässä, kaukana saamelaisalueelta ja saamelaisesta elämäntavasta. 
Se oli hänen elämässään läsnä lomilla Ahvenjärvellä. Petra koki saa-
men kielen niin olennaisena osana saamelaisuutta, että hän ei tuntenut 
voivansa käyttää saamenpukua ennen kuin oppi puhumaan saamea. 
Esimerkki kuvastaa yhtäältä sitä, miten kieli voi merkitä ihmisille eri 
asioita; vähemmistön jäsen voi mieltää ryhmän oman kielen enem-
män tai vähemmän välttämättömäksi osaksi omaa identiteettiään ja 
kulttuuriaan (kielikeskeisyydestä ks. myös 8.1). Toisaalta esimerkki 
kertoo jotain olennaista myös kielenvaihdon mekanismeista. Se, että 
on mahdollista ja normaalia elää saamelaisesti ilman saamen kieltä, 
mahdollistaa kielenvaihdon saamen kielestä enemmistökieleen.

Yrjö opiskeli opettajaopintojensa ohessa pohjoissaamen kieltä. 
Hän ei kuitenkaan kertomansa mukaan koskaan ruvennut aktiivisesti 
käyttämään pohjoissaamea. Inarinsaamen kielen opettelua pohjoissaa-
men kielen taito toisaalta helpotti ja toisaalta häiritsi. Inarinsaamen 
kielen opittuaan Yrjölle on vakiintunut tavaksi puhua saamenkielisis-
sä yhteyksissä aina inarinsaamea, riippumatta siitä, mitä saamea muut 
puhuvat. Pohjoissaamen kielen rooli inarinsaamelaisten elämässä on 
kiinnostava esimerkki kielikontakteista, monikielisyydestä ja vähem-
mistöryhmien välisestä dynamiikasta. Pohjoissaamen kielen taito on 
ollut yleistä inarinsaamelaisten parissa sellaisilla seuduilla, joilla kieli-
ryhmät ovat päätyneet tiiviisiin kontakteihin. Yrjönkin elämäkerrassa 
tulee esille hänen vanhempiensa pohjoissaamen kielen taito. Väitös-
tutkimukseni haastatteluaineistossa tämä on nähtävissä mm. Pohjois-
Inarista kotoisin olevien iäkkäämpien informanttien kohdalla. He 
ovat varhaislapsuudestaan saakka kuulleet pohjoissaamea utsjokisilta, 
jotka yöpyivät heidän taloissaan esim. asiointimatkoillaan Ivaloon. 
Tietyillä seuduilla inarinsaamelaislapset kasvoivatkin käytännössä 

UH9_VALMIS.indd   178UH9_VALMIS.indd   178 17.5.2015   21:44:5717.5.2015   21:44:57



K Ä Ä N T E I N E N  K I E L E N V A I H T O  Y K S I L Ö T A S O L L A

1 7 9

kaksikielisiksi niin, että osasivat kouluun lähtiessään sekä inarin- että 
pohjoissaamea. Suomen kieli tuli kolmantena, usein se opittiin aktii-
visesti vasta koulussa. (Ks. myös 3.4.)

Viime vuosikymmeninä moni inarinsaamelainen on opiskellut 
pohjoissaamea koulussa tai aikuisiällä. Ennen inarinsaamen kielen 
nousua tämä oli monelle ainoa vaihtoehto, koska inarinsaamen kielen 
opetusta ei ollut tarjolla. Toisaalta lienee selvää, että monet inarinsaa-
melaiset ovat opiskelleet pohjoissaamea, koska laajemmin käytetyn 
saamen kielen taitoa on pidetty hyödyllisenä ja tarpeellisena. Pohjois-
saamen kieltä alettiin opettaa kaikilla tasoilla, myös yliopistossa huo-
mattavasti aiemmin kuin inarinsaamen kieltä. Vasta vuonna 2011 ina-
rinsaame saavutti siinä mielessä tasa-arvoisen aseman pohjoissaamen 
kielen kanssa, että siitä voi suorittaa pääaineopinnot Oulun yliopiston 
Giellagas-instituutissa. 

Haastattelemieni henkilöiden joukossa on kuitenkin myös usei-
ta sellaisia inarinsaamen puhujia, jotka eivät ole koskaan opiskelleet 
pohjoissaamea eivätkä ilmeisesti aio opiskellakaan. Joillekin infor-
manteista kysymys vaikuttaa olevan jossain määrin periaatteellinen. 
He eivät halua jatkaa perinnettä, jonka mukaan pienemmän vähem-
mistöryhmän jäsenen oletetaan puhuvan isompaa kieltä, vaikka isom-
man vähemmistöryhmän jäsenet eivät puhu heidän kieltään. Sen si-
jaan heille on luontevaa puhua inarinsaamea pohjoissaamen puhujien 
kanssa. Eräs haastateltu kuvaa, miten on vähitellen alkanut yhä enem-
män puhua pohjoissaamenkielisille inarinsaamea:

Mun lam lamaš nuuvt taggaar jiešuáiválâš, et lam álgám sárnuđ 
tom kielâ. Et jos sii láá Anarist, te taan päikkikuávlu kielâhân 
kalga iberdiđ, taathân lii aalgâ aalgâst lamaš taam kuávlu kielâ.
’Minä olen ollut niin sellainen itsepäinen, että olen alkanut 
puhua sitä kieltä [inarinsaamea]. Että jos he ovat Inarissa, niin 
tämän paikkakunnan kieltähän pitää ymmärtää, tämähän on 
alun alkaen ollut tämän seudun kieli.’

Tällainen monisaamenkielinen kommunikaatio onkin yleistynyt viime 
vuosina voimakkaasti (ks. alaluku 9.4.1). Yrjö on ollut edistämässä 
tätä toimintamallia koulussa rehtorina toimiessaan ja kokee sen ny-
kyään luontevaksi myös luottamustoimissaan ja yksityiselämässään. 
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5.3   Passi iv isesta  puhujasta  ak t i iv isek si

5.3 .1   R i t van k ie le l l inen elämäker ta

Ritva Kangasniemi (o.s. Kuuva), Mattii-Piättár Ritva, syntyi vuon-
na 1962 Inarin Ylijärvellä (Paijävri), joka sijaitsee Kaamasen kylästä 
kymmenisen kilometriä pohjoiseen. Perheen molemmat vanhemmat 
olivat inarinsaamelaisia ja äidinkielisiä kielenpuhujia. Ritvalla oli 
kuusi vanhempaa sisarusta. Ritva oli perheen iltatähti: ikäeroa seuraa-
vaksi nuorimpaan sisarukseen oli seitsemän vuotta.

Ennen Ritvan syntymää inarinsaame oli ollut perheen kotikieli, 
jota olivat puhuneet keskenään niin vanhemmat kuin lapset. Vanhem-
mat olivat kuitenkin päättäneet, että jos perheeseen vielä syntyy lapsia, 
heille ruvetaan puhumaan suomea. Päätöksen taustalla olivat vanhem-
pien lasten vaikeudet koulumaailmassa ja muutenkin suomenkielises-
sä yhteiskunnassa. Ikäistensä inarinsaamelaislasten tavoin he olivat 
lähteneet asuntolakouluun inarinsaamenkielisinä. Suomea oli toki 
kuultu jonkin verran jo ennen kouluikää, mutta Kaamasen kokonaan 
suomenkieliseen kouluympäristöön joutuminen oli silti ollut kaikil-
le raskas kokemus. Sisarukset joutuivat asumaan suurimmaksi osaksi 
asuntolassa. Vaikka kotiin oli vain kymmenisen kilometriä, hankalien 
kulkuyhteyksien vuoksi lapset eivät kaikkina aikoina päässeet kotiin 
viikonlopuiksi. Saamen kieltä ei saanut puhua luokassa. Koulutuntien 
ulkopuolella se ei ilmeisesti ollut kiellettyä, mutta suomen kielen ja 
suomalaisen kulttuurin prestiisi oli ilmiselvää. Kyse oli siis yhtäältä 
ääneen lausutusta ja toisaalta ääneenlausumattomasta saamen kieltä 
väheksyvästä kieli-ideologiasta.

Vanhemmat puhuivat Ritvalle alusta asti suomea. Ritvan muisti-
kuvan mukaan vanhemmat sisarukset ovat puhuneet keskenään suo-
mea koko hänen elämänsä ajan, ja hän arvelee, että hänen syntymän-
sä ja vanhempien kielenvalinta on suomenkielistänyt sisarustenkin 
kommunikoinnin. 

Mun lam tom maŋgii smiettâm já must oro et talle muu mieldi tot 
muttui suomâkiellân. - - Mun lam tot suijâ. [povvâst]
’Minä olen sitä monesti miettinyt ja minusta tuntuu, että silloin 
minun mukanani se muuttui suomeksi. - - Minä olen se syy.’ [nauraa]
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Keskenään isä ja äiti jatkoivat inarinsaamen puhumista vielä pitkään, 
ja ainakin osittain suomen kielen ohella isän kuolemaan eli vuoteen 
2001 saakka. Samoin vanhemmat puhuivat inarinsaamea oman ikäis-
tensä ja vanhempien sukulaisten, naapurien ja tuttavien kanssa. Rit-
va siis kuuli inarinsaamea hyvin paljon syntymästään saakka ja oppi 
kuunnellessaan ymmärtämään sitä. Hän ei kuitenkaan koskaan itse 
puhunut sitä, eikä ympäristön mielestä tarvinnutkaan puhua. Etenkin 
isän mielipide saamen kielestä oli se, että sitä ei kannata pitää yllä tai 
opetella, koska se tietää vain vaikeuksia. 

Kun Ritva lähti Kaamasen kouluun vuonna 1969, suomalaista-
mispolitiikka oli tuottanut jo selvää tulosta: Ritvan ikäisten joukossa 
ei enää ollut inarinsaamelaisia lapsia, jotka olisivat aktiivisesti osan-
neet kieltä, saati puhuneet sitä keskenään. Saamen kielestä ja saame-
laisuudesta ei koulumaailmassa juuri puhuttu. Ritva ei muista kiinnit-
täneensä saamelaisuuteensa ja saamen kieleen kouluaikoinaan mitään 
huomiota. 

Jiem mun vissâ ubâ smiettâm tom. Jiem mun kale kiäldámgin 
jiemge licčii hepânuššâm, jis kiinii ličij koijâdâm tom, mut jiem 
mun kal tom kulluuttâmgin. Et tot lâi váhá taggaar, et tot lâi, mut 
ij lamaš kuittâg, tot ij lamaš tegu läsnä tot äšši. 
’En minä varmaan edes miettinyt sitä. En minä sitä kieltänyt-
kään enkä olisi hävennyt, jos joku olisi kysynyt sitä, mutta en 
minä sitä kuuluttanutkaan. Että se oli vähän sellainen, että se 
oli, mutta ei kuitenkaan ollut, se ei ollut niin kuin läsnä se asia.’

Ritva kävi neljä ensimmäistä luokkaa Kaamasessa. Sitten koulujärjes-
telmä muuttui peruskouluksi, ja Kaamasen koululaiset joutuivat käy-
mään viidennen ja kuudennen luokan Inarin kirkolla. Samoin yläaste 
käytiin Inarissa. Toisin kuin Kaamasessa, kirkonkylän koulussa oli 
vielä joitakin lapsia, jotka osasivat jonkin verran inarinsaamea. Hei-
dän kanssaan Ritva saattoi joskus pohtia, miten jokin asia sanotaan 
saameksi. Yläasteella oli mahdollista lukea inarinsaamea tunti viikos-
sa, ja Ritva muistaa erään äidinkielisen ystävänsä käyneen näillä Matti 
Morottajan pitämillä tunneilla. Itse hän ei kuitenkaan ollut valinnut 
saamen tunteja.

Opiskeluaikansa jälkeen Ritva meni naimisiin ikäisensä suo-
menkielisen inarilaismiehen kanssa ja kouluttautui vielä seurakunnan 
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lastenohjaajaksi. Kaksi poikaa syntyivät vuosina 1985 ja 1987. Po-
jilleen Ritva alkoi puhua suomea, eikä hän näinä vuosina juurikaan 
pohtinut saamelaisuuteen ja saamen kieleen liittyviä asioita. Ritva oli 
töissä Inarin seurakunnan lastenohjaajana, kun 1990-luvun alussa tuli 
tuomiokapitulin säädöksellä mahdolliseksi opiskella saamen kieltä 
työajalla. Vuonna 1995 alkoi Matti Morottajan pitämä inarinsaamen 
kielen kurssi, jolle Ritva osallistui. Päätös kurssille osallistumisesta ei 
ollut aivan helppo. 

Já talle tiäđust-uv mun smiettim kuhháá, et maht mun, ko mielâ 
tovâččij hirmâdávt ton kuursân, já tobbeen servikoddeest-uv kal 
ettii et, tegu movtáskittii muu, et joo, et vyelgi vain. Mut kalhân 
mun smiettim tiäđust-uv, ko tast luuvâi et ”eenikielâlijd”. Na 
mut ko ijhân tot lah muu eenikielâ, veikâ tot lii-uv, ličij-uv muu 
eenikielâ. 
 ’Ja sitten minä tietenkin mietin pitkään, että miten minä, kun 
mieli tekisi kauheasti sille kurssille, ja siellä seurakunnassakin 
kyllä sanoivat, niin kuin innostivat minua, että joo, että mene 
vain. Mutta kyllähän minä tietenkin mietin, kun siinä luki, että 
”äidinkielisille”. No mutta, kun eihän se ole minun äidinkieleni, 
vaikka se onkin, olisikin minun äidinkieleni.’

Opettaja teki kurssin alussa selväksi, että kurssilla puhuttaisiin vain 
inarinsaamea. Ritva huomasi ymmärtävänsä lähes joka sanan, jonka 
kuuli, mutta ei ollut aivan vaivatonta alkaa 33 vuoden iässä puhua 
kieltä, jota oli siihen saakka vain ymmärtänyt. 

Mut talle tiäđust-uv ko koolgâi jieš ettâđ maidnii - - te iä kavnum 
säänih. Te talle ko koijâdij kiästnii nubbeest, et maht kalga ettâd, 
te ko tot eeđâi tom sääni, te poođij aaibâs taggaar, et voi vitsi 
lamba tuávkki, et kal mun liččim tom kolgâm tiettiđ já mušteđ.
’Mutta sitten tietenkin, kun piti itse sanoa jotain - - niin ei löy-
tynyt sanoja. Niin sitten, kun kysyi joltakin toiselta, että miten 
pitää sanoa, niin kun se sanoi sen sanan, niin tuli ihan sellainen, 
että voi vitsi olenpa tyhmä, että kyllä minun olisi pitänyt se tie-
tää ja muistaa.’

Hyvin nopeasti kielitaito kuitenkin lähti etenemään. Samaan aikaan 
puhumisen kanssa hän opetteli myös lukemaan ja kirjoittamaan; 
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lukeminen tuntui alusta asti helpolta ja kirjoittaminen vähän vaikeam-
malta. Ritva alkoi puhua inarinsaamea kurssilaisten kanssa ja joiden-
kin inarinsaamen kielen aktiivien kanssa. Kyse oli pitkälti uusista 
ihmisistä, joiden kanssa hän ei ollut ennen ollut tekemisissä. Myös 
ainakin yhden läheisen ystävän kanssa kieli vaihtui kurssin myötä 
suomesta inarinsaameksi. Omien vanhempien ja sisarusten kanssa jäi 
vallitsemaan suomen kieli. 

Vuodesta 1992 alkaen Anarâškielâ servi ry:n piirissä kyti ajatus 
inarinsaamenkielisen kielipesän perustamisesta (ks. luvut 4.2 ja 6). 
Talvella 1997, kun kielipesän perustamisen mahdollistava rahoitus 
oli varmistunut, yhdistys alkoi etsiä työntekijöitä. Yhdistyksen ak-
tiivit ottivat yhteyttä Ritvaan ja pyysivät häntä harkitsemaan työhön 
alkamista. Ritva oli aluksi epävarma: hänellä oli vakituinen työpaikka 
seurakunnassa, ja oma kielitaitokin arvelutti. 

Kalhân must lâi jo vistig-uv, et uusâm-uv mun ollágin tom par-
gosaje, ko mun tubdim kuittâg, et muu kielâ ij lah nuuvt nanos vala. 
’Kyllähän minulla oli jo ensinnäkin, että haenko minä ollenkaan 
sitä työpaikkaa, kun minä tunsin kuitenkin, että minun kieleni 
ei ole niin vahva vielä.’

Hän epäili myös, miten kielipesä ylipäänsä saattoi toimia, kun lapset 
eivät alussa ymmärrä kieltä ollenkaan. Loppujen lopuksi hän kuiten-
kin päätti ottaa työn vastaan. 

Kielipesätyön myötä inarinsaamesta tuli Ritvalle päivittäinen 
kieli. Hänen työparinaan oli ensimmäisenä vuonna Ilmari Mattus, 
syntyperäinen kielenpuhuja ja monipuolinen kieli- ja kulttuurityöläi-
nen, josta oli hänelle paljon kielellistä apua. Myöhemmin työtovereina 
on ollut hyvin erilaisia kielenpuhujia. Monet heistä ovat opetelleet tai 
aktivoineet kielen aikuisena; lyhyempiä jaksoja työparina on ollut äi-
dinkielisiä puhujia.

Koska Ritvan pojat olivat jo kouluikäisiä siinä vaiheessa, kun 
hän alkoi puhua inarinsaamea aktiivisesti, hän ei pystynyt vaihtamaan 
kotikieltä suomesta inarinsaameksi. Pojat ovat kylläkin lukeneet ina-
rinsaamea koulussa. Nuorempi heistä käyttää kieltä jossain määrin 
rap-musiikkiharrastuksessaan. Jonkin verran Ritva puhuu pojille saa-
mea, mutta enimmäkseen suomea. Mies ei osaa inarinsaamea, mutta 
on suhtautunut asiaan alusta asti myönteisesti. Ritva epäilee, olisiko 

UH9_VALMIS.indd   183UH9_VALMIS.indd   183 17.5.2015   21:44:5717.5.2015   21:44:57



A N N I K A  P A S A N E N

1 8 4

koskaan tullut hakeneeksi työpaikkaa kielipesästä ilman miehensä 
kannustusta:

Jiešalnees talle, ko tot kielâpiervâl pargosaje lâi uuccâmnáálá 
te, te jiem mun vaarâ liččii tuostâm uuccâđgin tom, tuostâm 
já tuostâm, teikâ jiem liččii uuccâm, jis tot muu käälis ij liččii, 
maht mun eeđâm, movttijdittám muu. Tot eeđâi et tiäđust-uv tun 
uusah tom, tot lâi aaibâs čielgâs sunjin [povvâst], mut ij munjin.
’Itse asiassa silloin, kun se kielipesän työpaikka oli haettavana, 
niin en minä varmaan olisi uskaltanut hakeakaan sitä, uskaltanut 
ja uskaltanut, tai en olisi hakenut, jos ei se minun mieheni olisi, 
miten sanoisin, innostanut minua. Se sanoi, että tietenkin sinä 
haet sitä, se oli aivan selvää hänelle [nauraa], mutta ei minulle.’ 

Ritvan mielestä isä ja äiti suhtautuivat neutraalisti siihen, että hän al-
koi opetella ja puhua kieltä. Heistä oli Ritvalle apua: hän saattoi ky-
sellä heiltä saamenkielisiä sanoja ja ilmauksia. Isä kuoli vuonna 2001 
elettyään viimeiset vuotensa palvelutalossa, joten hän ei ehtinyt näh-
dä inarinsaamen kielen vahvinta nousua. Hän käytti loppuaikoinaan 
enimmäkseen suomea, mutta jonkin verran myös saamea. Äiti elää 
edelleen vuonna 2014 ja asuu Ivalon palvelutalossa. Ritva puhuu hä-
nen kanssaan yleensä suomea, koska inarinsaamen puhumisesta ei ole 
tullut heidän välillään luontevaa. Joidenkin omanikäistensä kanssa 
äiti sen sijaan käyttää yhä inarinsaamea ja osallistui kotona asuessaan 
moniin inarinsaamenkielisiin tapahtumiin. Nykykieltä hän valittelee 
vaikeaksi ymmärtää, kun uusia sanoja on tullut niin paljon. 

Haastattelussa vuonna 2005 Ritva arvelee, että voi jo määritellä 
itsensä kaksikieliseksi.

Kal mun tääl lam kyevtkielâlâš, joo. Kal mun tääl puávtám ettâđ 
jo tienávt.
’Kyllä minä nyt olen kaksikielinen, joo. Kyllä minä nyt voin 
sanoa jo niin.’

Ritva puhuu inarinsaamea työkielenään kielipesässä. Vapaa-aikanaan 
hän puhuu sitä kaikkien kanssa, jotka osaavat sitä. Hän lukee ja kir-
joittaa kieltä päivittäin. Vuonna 2000 hän suoritti inarinsaamen yo-
kokeen ja vuonna 2003 inarinsaamen approbatur-kurssin Oulun yli-
opiston Giellagas-instituutissa. 
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Päivittäessämme tilannetta vuonna 2014 Ritva arvelee, että ina-
rinsaamen puhuminen on lisääntynyt hänen elämässään ensimmäisiin 
haastatteluihin verrattuna. Tämä johtuu kielitilanteen yleisestä kohe-
nemisesta: inarinsaamen aikuisopiskelu on lisääntynyt ja moni vanha 
tuttu on alkanut puhua kieltä opintojen myötä. Kielipesässä tilanne 
näkyy niin, että toisin kuin vielä vuonna 2005, lasten vanhemmista 
merkittävä osa puhuu nykyään inarinsaamea. Kielipesän työntekijät 
pystyvät nyt puhumaan inarinsaamea lasten vanhempien kanssa eri-
laisissa tilanteissa. Ritva on pitänyt vuonna 2014 ensimmäistä kertaa 
kielipesän vanhempainiltoja inarinsaameksi. Yksi Ritvan siskoista on 
alkanut viime vuosina käyttää inarinsaamea aktiivisemmin, ja inarin-
saamesta on tullut toinen kommunikointikieli heidän välillään. 

5.3 . 2   R i t van käänteisen k ielenvaihdon analysoint ia

Ritva Kangasniemen kielenvaihtotarinassa kiinnittävät huomiota per-
heen dramaattinen ja nopea kielenvaihto inarinsaamesta suomeen, 
Ritvan jääminen ainoana perheen lapsista vaille aktiivista saamen 
taitoa ja toisaalta hänen päätymisensä lopulta sisarusparvensa aktii-
visimmaksi kielenkäyttäjäksi. Lapsuudenperheen kielellinen historia 
kuvastaa mitä konkreettisimmin inarinsaamelaisten elämässä ja kieli-
ympäristössä tapahtunutta muutosta. 1940- ja 50-luvuilla syntyneille 
lapsille puhuttiin omaa kieltä, 1960-luvulla syntyneelle kuopukselle 
suomea. 

Vanhemmat uskoivat tekevänsä oikein säästäessään nuorimmai-
sensa niiltä vaikeuksilta, joita vanhemmat sisarukset olivat kohdanneet 
koulussa, asuntolassa ja muualla suomenkielisessä yhteiskunnassa. 
Vaikeuksien syynä oli kielellinen konfl ikti: enemmistöyhteiskunnan 
rakenteissa ei ymmärretty saamenkielistä lasta eikä saamenkielisenä 
kouluun lähtenyt lapsi oppinut suomea hetkessä riittävästi selvitäk-
seen kaikissa tilanteissa. Tällainen kielenriistoa seuraava kotikielen 
vaihdos on hyvin tavallinen alkuperäiskansojen ja kielivähemmis-
töjen vanhempien keskuudessa ympäri maailman (esim. Skutnabb-
Kangas 2000: 332–347). Vanhemmat haluavat lastensa parasta, ja ym-
päristön viesti on se, että enemmistökieli edustaa sitä. Omat negatii-
viset kokemukset vaillinaisesta enemmistökielen taidosta vahvistavat 
tätä viestiä. Vanhemmat eivät tällaisessa tilanteessa tule ottaneeksi 
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huomioon, että ilman oman kansansa kieltä jääminen voi muodostua 
lapselle taakaksi ja ongelmaksi, viimeistään aikuisiässä. 1960-luvulla 
mikään ei viitannut siihen, että muutaman vuosikymmenen päästä ina-
rinsaamesta tulee kieli, jota aletaan opetella, elvyttää ja ottaa takaisin. 

Ritvan kokemukset 1960–70-luvun koulusta ja asuntolaelämästä 
vahvistavat sitä kuvaa, joka muualtakin haastatteluaineistostani vä-
littyy: inarinsaamea ei koulumaailmassa ollut olemassakaan. Vaikka 
sekä Kaamasen että Inarin koulujen oppilaista osa tuli saamenkieli-
sistä saamelaisperheistä, saamelaisuudesta ja saamen kielistä ei juuri 
puhuttu. Ritvan mukaan se oli jotakin, joka samaan aikaan ”oli ja ei 
ollut”. Eräs haastattelemani henkilö kuvaa samansuuntaisesti omaa 
kouluaikaansa 1960–70-luvuilla: 

Jos mietitään meikäläisen nuoruutta kouluaikana, nii ei var-
maan kukaan mainostanu että ”me saamelaiset”. Se oli kyllä 
aivan takuuvarma et ei. - - Siihen aikaan ei ollu saamelainen 
kukaan, se oli aivan selevä asia.

Ritva kuvailee oppineensa ymmärtämään inarinsaamea, koska kuuli 
sitä vanhemmiltaan ja vanhemmilta kielenpuhujilta jatkuvasti. Pas-
siivinen kielitaito kehittyi ilman minkäänlaista ponnistelua niin hy-
väksi, että alkaessaan opiskella inarinsaamea aikuisena hän huomasi 
edelleen ymmärtävänsä lähes joka sanan. Näin siitä huolimatta, että 
vanhemmat olivat jossain vaiheessa alkaneet puhua keskenään inarin-
saamen lisäksi suomea. Itse Ritva ei muista puhuneensa lapsena sa-
naakaan saamea. Kielellinen kompetenssi, jossa ihmisellä on jossakin 
kielessä täydellinen passiivinen kielitaito, mutta ei lainkaan aktiivista, 
voi tuntua yksikielisen henkilön näkökulmasta erikoiselta. Saamelais-
ten parissa, kuten monikielisissä yhteisöissä ja kielenvaihtotilanteissa 
yleensäkin, ilmiö ei ole harvinainen (ks. esim. Juuso 2009: 8–11). 

Koska Ritva ymmärsi inarinsaamea hyvin, muttei puhunut sitä 
lainkaan, on ymmärrettävää, että ajatus inarinsaamen kielen opiske-
lusta äidinkielisille tarkoitetulla kurssilla tuntui aluksi hämmentäväl-
tä. Inarinsaame samaan aikaan oli ja ei ollut hänen äidinkielensä. Mitä 
käsite äidinkieli oikeastaan tarkoittaa? Vastaus riippuu paljon mm. 
siitä, kysytäänkö asiaa yksikieliseltä enemmistökielen puhujalta vai 
monikielisen yhteisön jäseneltä ja katsotaanko sitä lainsäädännön vai 
sosiolingvistiikan näkökulmasta. Tavallisimmin äidinkieli käsitetään 
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kaiketi kieleksi, jota henkilö on oppinut ensimmäisenä kielenä omilta 
vanhemmiltaan. Kuten mm. tutkimukseni luvuissa 2.5 ja 5.1.2 tulee 
ilmi, kielenpuhujuus ja kielitaito ovat varsin monitulkintaisia käsittei-
tä. Passiivinen kielitaito on kiistatta kielitaitoa, eikä voi väittää, ettei-
kö henkilö olisi oppinut kieltä varhaislapsuudessaan, jos tämä on koko 
elämänsä ajan ymmärtänyt kieltä. Alaluvussa 2.1.1. tulee esille Tove 
Skutnabb-Kankaan neljään vaihtoehtoiseen kriteeriin perustuva äidin-
kielen määritelmä. Skutnabb-Kankaan mukaan (1984 ja 2000) äidin-
kielen alkuperäkriteeriä on tulkittava laajasti. Ensimmäisenä opitun 
kielen ei tarvitse välttämättä olla kieli, jota henkilö on oppinut äidil-
tään ja alkanut ensimmäisenä puhua, vaan se voi tarkoittaa kieltä, jo-
hon henkilö on ensimmäisenä muodostanut pitkäkestoisen verbaalisen 
kontaktin. Näitä kieliä voi luonnollisesti olla useita. Sisäisen identifi -
kaation kriteeri mahdollistaa sen, että henkilö voi pitää äidinkielenään 
kieltä, jota hallitsee heikosti tai ei lainkaan. Näiden kriteerien valossa 
Ritva olisi voinut pitää inarinsaamea äidinkielenään alusta saakka.

Ritvan elämäkerrassa tulee esille monia inarinsaamen kielitilan-
netta vuosikymmenten aikana kohentaneita institutionaalisia muutok-
sia. Inarinsaamen kielen opetus Inarissa alkoi vuonna 1976 (ks. alalu-
ku 4.3). Ritva oli tällöin yläasteella. Hän ei osallistunut inarinsaamen 
opetukseen. Eikö hän katsonut itseään tai tullut katsotuksi äidinkie-
liseksi vai eikö hän osallistunut muista syistä, tämä ei ole jäänyt hä-
nen mieleensä. Vuosien mittaan inarinsaamea alettiin opettaa myös 
vieraana kielenä. Tällaisessa opetuksessa olivat omana kouluaikanaan 
Ritvan pojat. Vihdoin vuonna 2000 inarinsaamesta tuli Inarin ala-
koulussa virallinen opetuskieli, ja sillä alettiin opettaa kaikkia ainei-
ta, joita opettaja- ja oppimateriaalitilanteen puitteissa oli mahdollista 
opettaa inarinsaameksi. Ritvan oma saamen kielen opiskelu mahdol-
listui 1990-luvulla, kun saamelaisalueen seurakuntien työntekijät sai-
vat oikeuden opiskella saamen kieltä palkallisesti. Tämä on ilmeisesti 
liittynyt vuonna 1991 säädettyyn lakiin saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa. Esimerkki kuvastaa konkreettisesti sitä, miten suo-
tuisasti lainsäädännöllä ja pienellä taloudellisella panostuksella voi-
daan parhaassa tapauksessa vaikuttaa yksittäisen ihmisen kielellisten 
oikeuksien toteutumiseen ja koko kieliyhteisön ponnisteluihin kielen 
takaisin saamiseksi (ks. tarkemmin luku 9.2.1). 
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Ritva Kangasniemi on ollut kielipesätyössä aivan toiminnan 
alkamisesta, vuodesta 1997 asti. Hän on toiminut Inarin kielipesän 
(vuodesta 2011 alkaen toisen niistä) johtajana, osallistunut saamelai-
sen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, edustanut kielipesää 
erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä ja ollut koko ajan tiiviisti mu-
kana jokapäiväisessä kielipesätyössä. Aluksi ryhmän toinen työntekijä 
oli vanhempi, äidinkielinen kielenpuhuja, jolta Ritva tunsi saavansa 
kielellistä ja kulttuurista tukea, kun oma kompetenssi ei aina riittänyt. 
Ajan kuluessa ja työntekijätilanteen muuttuessa Ritva on jäänyt edus-
tamaan vanhempaa, äidinkielistä puhujapolvea, joka on vuorostaan 
päässyt ohjaamaan ja perehdyttämään työhön nuorempia, uusia kie-
lenpuhujia. Viime vuosina Ritvan työtoverina on ollut myös omassa 
lapsuudessaan kielipesässä kielen oppineita nuoria naisia. Tämä on 
konkreettinen merkki siitä, miten byrokratian ja epävarman rahatilan-
teen vuoksi varmasti välillä raskaskin työ on tuottanut tulosta. 

5.4   K ielet tömästä  saamelaisesta  k ielensi i r täjäk si

5.4 .1   Petran k ie le l l inen elämäker ta

Petra Kuuva, Vuáskujáávr-Heeihâ Petra syntyi vuonna 1970 Ivalossa. 
Hänen isänsä on syntyperäinen inarinsaamen puhuja ja kotoisin Nel-
limin kylän itäpuolella sijaitsevalta Ahvenjärveltä (Vuáskujävri). Äiti 
on suomalainen ja kotoisin Kemistä. Petran varhaislapsuuden ajan 
perhe asui Ivalossa, mutta paljon aikaa vietettiin Ahvenjärvellä. Siellä 
isä ja isän sisarukset puhuivat inarinsaamea, ja Petra oppi ymmärtä-
mään kieltä jonkin verran. Hänelle, kuten muillekin lapsille siihen ai-
kaan, puhuttiin kuitenkin suomea, eikä aktiivista inarinsaamen taitoa 
siten kehittynytkään. Vanhemmat erosivat Petran ollessa alle koulu-
ikäinen, ja lapset muuttivat äidin kanssa Espooseen, mutta viettivät 
edelleen melkein kaikki kesänsä Ahvenjärvellä. Siellä Petra kuuli ina-
rinsaamea, mutta ymmärsi sitä vuosi vuodelta heikommin. Espoossa 
saamelaisuus ja saamen kieli eivät olleet läsnä, niitä ei pohdittu eikä 
tuotu esille. Petra muistelee, että veljeä saatettiin joskus kiusata asias-
ta koulussa, häntä itseään ei. Saamelaisuus herätti kaveripiirissä myös 

UH9_VALMIS.indd   188UH9_VALMIS.indd   188 17.5.2015   21:44:5717.5.2015   21:44:57



K Ä Ä N T E I N E N  K I E L E N V A I H T O  Y K S I L Ö T A S O L L A

1 8 9

mielenkiintoa ja positiivista huomiota; ainakin poroista ja moottori-
kelkoista Petralta ja veljeltä kyseltiin joskus ihaillen. 

Lukion jälkeen Petra halusi perehtyä paremmin isän puolen su-
kuun ja inarinsaamelaisuuteen. Hän muutti Inariin ja opiskeli Inarin 
kansanopistossa vuoden kestävällä luovan tekemisen sapattilinjalla. 
Opintoihin kuului pohjoissaamen kielen alkeiskurssi, jonka Petrakin 
aloitti, mutta pohjoissaame tuntui vieraalta, eikä hän innostunut siitä. 
Vuonna 1990 Petra osallistui kansalaisopistossa inarinsaamen kielen 
alkeiskurssille, jossa Matti Morottaja opetti kieltä kaksi tuntia viikos-
sa, mutta se ei vielä merkittävästi lisännyt hänen inarinsaamen pu-
humistaan. 1990-luvun ajan Petra teki hotelli- ja ravintola-alan töitä 
lähinnä Inarissa, opiskeli oppisopimuksella tarjoilijaksi sekä vaate-
tusalan artenomiksi Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitokses-
sa. Keväällä 1999 hän osallistui Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
järjestämälle kokonaisen lukukauden mittaiselle inarinsaamen kielen 
kurssille, jonka opettajana toimi Ilmari Mattus. 

Talle tot jiešalnees aalgij tot muu kielâkevttim. 
’Silloin se itse asiassa alkoi se minun kielenkäyttöni.’

Kielen opetteleminen alkoi hänen mukaansa melkein nollasta: lapsuu-
desta oli jäänyt muistiin lähinnä yksittäisiä sanoja. Kurssin aikana hän 
rupesi puhumaan inarinsaamea monien ihmisten kanssa, joista osa oli 
uusia tuttavuuksia, kun taas osan kanssa hän oli ennen puhunut suo-
mea. Jälkimmäiseen ryhmään lukeutuivat hänen isänsä ja isän puolen 
sukulaiset. Isä vähätteli aluksi omaa kielitaitoaan, mutta tottui saamen 
puhumiseen vähitellen ja oli tyytyväinen päästessään puhumaan. 

Eeči lâi aalgâst váhá, et ij sun määti, et sun lii vájáldittâm nuuvt 
ennuv saanijd - - aalgâst tot lâi váhá vaigâd tiäđust-uv, mut kal 
tot eeči maŋgii munjin-uv talle teikâ tääl-uv val suáittá, et uážžu 
sárnuđ sämikielâ. 
’Isä oli alussa vähän, että ei hän osaa, että hän on unohtanut niin 
paljon sanoja - - alussa se oli vähän vaikeaa tietenkin, mutta kyllä 
se isä monesti minullekin silloin tai nytkin vielä soittaa, että saa 
puhua saamea.’

Sukulaisten kanssa nousivat esille murre-erot. Kurssilla Petra oli 
oppinut kieltä pääasiassa pohjoisempiin inarinsaamelaismurteisiin 
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perustuvan kirjakielen mukaan, josta Nellimin murre eroaa sekä sa-
naston että äänneopin puolesta. Sukulaiset eivät aina sulattaneet mui-
den murteiden piirteitä Petran puheessa. Petran mielestä oli kuitenkin 
helppoa ja luonnollista siirtyä käyttämään saamea sukulaisten kanssa. 
Pian saamen kieli muodostui jo niin luonnolliseksi, että suomen puhu-
minen sukulaisten kanssa ei tuntunut luontevalta: 

Motomeh ääših láá, ete ličij älkkeb selvâttiđ teikâ čielgiđ suomâ-
kielân. Mut tääl, ko lii oppeet hárjánâm anarâškielâ sárnuđ, te 
lii vaigâđ talle suomâstiđ.
’Jotkut asiat ovat, että olisi helpompi selvittää taikka selittää suo-
meksi. Mutta nyt, kun on taas tottunut puhumaan inarinsaamea, 
niin on vaikea silloin puhua suomea.’

Kielen oppimisen myötä Petra teki itselleen inarinsaamelaisen puvun 
ja alkoi käyttää sitä juhlissa yms. Siihen saakka hän ei ollut tuntenut 
voivansa käyttää pukua. 

Te must oroi, et jis must lii sämimááccuh pajalist já kiinii puátá 
munjin sämikielâ sárnuđ já jiemge mun määtigin västidiđ, te 
talle oro, et lam-uvsun mun ollágin sämmilâš.
’Niin minusta tuntui, että jos minulla on saamenpuku päällä, ja 
joku tulee minulle saamea puhumaan enkä minä osaakaan vas-
tata, silloin tuntuu, että olenkohan minä ollenkaan saamelainen.’

Syksyllä 2000 hän meni vuodeksi töihin kielipesään. Siellä kieltä oli 
pakko ruveta puhumaan aktiivisesti, joten sanavarasto kasvoi ja puhu-
misesta tuli sujuvampaa. Kielipesävuoden lopulla Petra muistaa näh-
neensä ensimmäisen kerran unta inarinsaameksi. Keväällä 2001 hän 
alkoi myös opettaa inarinsaamea vieraana kielenä Inarin ala-asteella. 
Syksyllä hän siirtyi inarinsaamenkielisen luokan opettajaksi, jossa 
työssä oli neljä lukuvuotta. Tällöin oli tullut tarve toiselle inarinsaa-
menkieliselle opettajalle, koska esikouluun tuli suuri lapsijoukko kie-
lipesästä eikä yksi opettaja koko ala-asteella enää riittänyt. Opetustyö 
tuntui alusta asti mielekkäältä, vaikkakin haasteelliselta. Oppimateri-
aalia oli niukasti ja kunnolliset kirjat vasta parissa oppiaineessa, joten 
materiaalia piti jatkuvasti kääntää ja kehitellä itse. Oman kielitaidon 
rajat tulivat usein vastaan, mutta lapset suhtautuivat asiaan luontevasti: 
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Kal toh párnááh tietih, et jiem mungin tieđe puoh saanijd sämi-
kielân - - Mun lam ettâm, et mii lep váhá siämmáá tiileest. Áinoo, 
et mun lam eenâb sárnum já máttááttâllâm sämikielâ já tiäđám 
eenâb kuittâg motomijd aašijd ko sii. - - Et mun puávtám ettâđ 
párnáid, et mun jiem tieđe, mut vyerdistbâ váhá mun keejâm. 
Jeđe mun lam adelâm párnáid-uv, kuálmádluokkalijd sänikiir-
jijd, et sij pyehtih keččâđ, jis lii miinii saanijd, maid sij iä tieđe. 
Ete tot ij lah mihheen tagarijd, et tarbâšičij hepânuššâđ. 
’Kyllä ne lapset tietävät, että en minäkään tiedä kaikkia sanoja 
saameksi - - Minä olen sanonut, että me olemme vähän samassa 
tilanteessa. Ainoa, että minä olen enemmän puhunut ja harjoitel-
lut saamea ja tiedän enemmän ainakin joitakin asioita kuin he. 
- - Että minä voin sanoa lapsille, että minä en tiedä, mutta odotas 
vähän, minä katson. Ja olen antanut lapsillekin, kolmasluokka-
laisille sanakirjat, että he voivat katsoa, jos on joku sana, mitä 
he eivät tiedä. Että se ei ole mitään sellaista, mitä pitäisi hävetä.’

Yhdysluokan lisäksi Petra opetti inarinsaamea yläasteella vieraana 
kielenä. Ivalon lukiossa hän alkoi opettaa inarinsaamea videoneuvot-
telulaitteiden välityksellä vuonna 2001, ja vuonna 2004 opetus siir-
tyi internetiin. Koska Petra halusi oman ammattitaitonsa ja työmah-
dollisuuksiensa takia saada opettajan pätevyyden, hän lähti syksyllä 
2005 Rovaniemelle opiskelemaan luokanopettajaksi ja saamen kielen 
aineenopettajaksi. Pian tämän jälkeen Petra tapasi Oulun seudulla asu-
van miehen. Vuonna 2007 heille syntyi tytär, ja vuonna 2010 he saivat 
toisen tyttären. Petran käänteinen kielenvaihto oli edennyt siihen pis-
teeseen, että oli tullut aika siirtää kieli eteenpäin. Inarinsaamen valinta 
kotikieleksi oli täysin luontevaa, eikä Petran tarvinnut pohtia asiaa. 
Avomiehellä ei ollut mitään asiaa vastaan, vaikka itse hän osasi vain 
yksittäisiä sanoja inarinsaamea. Hän oli päinvastoin mielissään siitä, 
että lapset saavat mahdollisuuden kaksikielisyyteen.

Petran mielestä saamen kielen puhuminen lapsille ei ollut erityi-
sen vaikeaa, vaikka asuinympäristössä ei ollut kielellistä tukea. Näin 
hän kommentoi asiaa itse päivittäessämme hänen tilannettaan alku-
kesästä 2014: 

En kokenut kielen siirtämistä hirveän haasteelliseksi suomen-
kielisessä ympäristössä. Asiaan saattoi vaikuttaa se, että tyttä-
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remme eivät ehtineet varttua kovin vanhoiksi Oulussa. Äitiys-
lomalla ollessani yhden lapsen kanssa, jutteleminen oli lähinnä 
yksinpuhumista ja hyvää harjoittelua itselleni mm. duaalin [kak-
sikko eli kahta henkilöä kuvaava persoonapronominikategoria] 
suhteen. Toisen tyttären syntyessä vanhempi lapsista oli vielä 
niin pieni (2,5 v.), ettei hänen puhekielensä ollut vielä kovin 
kehittynyttä saati vaihtunut suomen kieleksi pelkästään. En ehti-
nyt kokea sitä turhautumista, mitä ehkä vanhempien lasten ja 
nuorten kanssa saattaa tulla eteen, että vaikka kuinka itse puhuu 
saamea, niin lapset käyttävät vain suomea. Toisaalta en myös-
kään ottanut paineita kielen siirtämisestä. Ajattelin, että näin 
mennään niin kauan kuin tämä tuntuu luontevalta. Mielessäni 
elin jo tulevaisuuttakin siinä määrin, että ajattelin että jos esim. 
murrosiässä tulee tarve selittää asioita, joita en osaa saameksi, 
voin silloin käyttää suomea. Ajattelin jopa, että voimme lasten 
kanssa tulevaisuudessa käyttää myös suomen kieltä, jos tilanteet 
niin vaativat esim. lasten opiskeluista keskustellessamme. Siihen 
mennessä tyttäreni luultavimmin ovat omaksuneet saamen kie-
len siltä osin, mitä minä voin heille tarjota. On heidän asiansa 
tulevaisuudessa päättää, mitä he kielitaidollaan tekevät. Toki 
toivon heidän hyödyntävän sitä elämässään ja siirtävän eteen-
päin.

Vaikka Petra asui melko kaukana Inarista ja fyysisestä inarinsaamen 
puhujayhteisöstä, hän ei jäänyt yhteisön ulkopuolelle. Hän opetti 
inarinsaamea vieraana kielenä Ivalon lukiolaisille internetin kautta 
ja jatkoi inarinsaamenkielisen oppimateriaalin kehittämistä, jonka 
hän kokee opettajavuosiensa ja opintojensa pohjalta tärkeäksi revita-
lisaation osa-alueeksi. Hän mm. valmisti yhdessä Petter Morottajan 
kanssa lukion vieraan kielen oppikirjan Kielâkyeimi ja myös kuvitti 
Marja-Liisa Olthuisin lapsille ja nuorille kirjoittamaa Njobžâvääri-
kirjasarjaa. Petra kävi Inarissa pitämässä draama- ja animaatiopajoja 
kielipesälapsille ja koululaisille ja toimi yhtenä inarinsaamen täyden-
nyskoulutuksen opettajista lukuvuonna 2009–2010. Hän piti inarin-
saamen kursseja myös Oulussa Giellagas-instituutissa. Hänen opet-
tajaopintojensa opinnäytetyöt ovat liittyneet inarinsaamen kielen ja 
inarinsaamenkieliseen opetukseen, ja pro graduaan hän valmistelee 
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inarinsaamenkielisestä perusopetuksesta. Inarissa Petra kävi Oulun 
seudulla asuessaan pari-kolme kertaa vuodessa ja oli sinne puhelinyh-
teydessä viikoittain.

Oulun seudulla Petra osallistui monenlaiseen saamelaistoimin-
taan ja koki saamelaisyhteisön tärkeäksi. Hän liittyi Oulu Sámi Searvi 
-järjestöön ja oli myös sen hallituksen jäsen. Lasten kanssa hän kävi 
perheille tarkoitetussa pohjoissaamenkielisessä lorukerhossa. Oulun 
hiippakunnassa perustettiin vuonna 2009 saamelaistyön neuvottelu-
kunta, jonka inarinsaamelaisena edustajana Petra oli muutaman vuo-
den. Omien sanojensa mukaan hän halusi olla kaikin tavoin tuomassa 
esille inarinsaamelaisuutta urbaanissa ympäristössä. 

Syksyllä 2012 Petra muutti lastensa kanssa Inariin ja aloitti työn 
inarinsaamenkielisen esi- ja alkuopetuksen (0.–2. luokat) luokanopet-
tajana. Petran tytöt menivät kielipesään. Vanhempi tyttö aloitti esikou-
lun Petran opettamassa yhdysluokassa vuoden 2014 alussa. Vuonna 
2014 hän opettaa lisäksi inarinsaamea vieraana kielenä 1.–2.-luokka-
laisille sekä inarinsaamea äidinkielenä yläkoulussa ja lukiossa. Petran 
mukaan kielen opettaminen äidinkielenä isommille koululaisille on 
hyväksi hänen omalle kielitaidolleen. Opetustyön lisäksi Petra osallis-
tuu jatkuvasti oppimateriaalin kehittämiseen. Hän on mukana vuoden 
2014 loppuun kestävässä Opetushallituksen koordinoimassa esi- ja 
perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamistyössä saame äidin-
kielenä -oppimäärän osalta. Päivittäessämme tilannetta Petran kanssa 
alkukesästä 2014 hän kuvaa, että opetustyö on ollut pedagogisen kou-
lutuksen jälkeen monin tavoin erilaista verrattuna tilanteeseen ennen 
opettajaopintoja. Hän kokee saaneensa laajemman näkökulman sekä 
oppimiseen ja opetukseen yleensä että saamelaisopetukseen ja saamen 
kieleen. Oppimateriaalia hän pitää edelleen tärkeänä, mutta pikem-
minkin kuin oppikirjoja joka aineeseen ja joka luokkatasolle hän kai-
paa lisää esimerkiksi pelejä ja kuvamateriaalia. Eheytetyn opetuksen 
periaatteiden mukaan lapsia voi sellaisen materiaalin avulla rohkaista 
luovaan ja aktiiviseen kielen tuottamiseen jopa paremmin kuin oppi-
kirjoihin nojautumalla. 
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5.4 . 2   Petran käänteisen k ielenvaihdon analysoint ia

Petran kielellisessä elämäkerrassa kiinnostavia elementtejä ovat mm. 
pitkä poissaolo Saamenmaalta ja silti tiiviit yhteydet sinne: toisaal-
ta lapsuus- ja nuoruusaikana, toisaalta taas aikuisena. Merkittävää on 
myös se, että hän joutui opettelemaan kielen melkein nollasta, mutta 
otti siitä huolimatta muutamassa vuodessa inarinsaamen käyttöön niin 
sukulaistensa kanssa kuin työelämässä ja omien lastensa kanssa. Pet-
ran kielenvaihto on koitunut monella tavalla suureksi hyödyksi inarin-
saamen puhujayhteisölle, koska hänellä on vahva kutsumus opetus- ja 
oppimateriaalityöhön. 

Petra syntyi aikana, jolloin lapsille ei ollut tapana puhua inarin-
saamea. Myös Petran perheessä ja suvussa kielitaitoiset aikuiset ja 
vanhukset puhuivat kieltä keskenään, mutteivät lapsille. Niinpä Pet-
ra ei saanut mahdollisuutta oppia inarinsaamea aktiivisesti eikä lap-
suudessaan ruvennut puhumaan kieltä. Jonkin verran hän silti oppi 
ymmärtämään sitä. Muistan, että kevään 1999 inarinsaamen kielen 
alkeiskurssilla Petra oli yksi niistä opiskelijoista, jotka saattoivat ky-
sellä opettajalta sanojen lisämerkityksistä ja synonyymeistä ja muis-
tella lapsena kuulemiaan fraaseja. Se, että Petran sukujuuret ovat 
Nellimissä, on vaikuttanut hänen kielenopiskeluunsa. Inarinsaamen 
kielen ortografi a perustuu pohjoisempiin ja läntisempiin murteisiin, ja 
Petra on halunnut oppia myös Nellimin murteen, joten hän on joutunut 
ottamaan asioista itse selvää. Tässä hänelle ovat olleet avuksi omat 
sukulaiset. 

Inarinsaamesta tuli opetuskieli Inarin alakoulussa vuonna 2000. 
Petralla on inarinsaamenkieliseen opetukseen pitkä perspektiivi: hän 
toimi esi- ja varhaisopetuksen yhdysluokan luokanopettajana vuosi-
na 2001–2005 ja jälleen vuodesta 2012 alkaen. Haastattelussa vuon-
na 2005 hän pitää opetuksen suurimpana epäkohtana oppimateriaalin 
puutetta, samoin ylipäänsä inarinsaamenkielisen kirjallisuuden vä-
hyyttä. Lasten kielitaitoa koskevia haasteita on myös paljon. Monet 
lapsista eivät juurikaan pääse käyttämään saamea koulun ulkopuolel-
la, ja yleisesti ottaen lasten kielitaito ei kaikilta osin yllä äidinkielisil-
le tarkoitetun oppimateriaalin vaatimuksiin. Kielipesäaikana jäänei-
tä kielellisiä puutteita on vaikeaa saada koulussa korjattua kuntoon. 
Joillakin lapsilla esimerkiksi verbintaivutus tuottaa edelleen ongelmia 
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ja sitä joudutaan käymään läpi vieraan kielen oppimateriaalin avulla. 
Petra harmittelee sitä, että ei ole ollut tiukempi lasten saamen kielen 
käytön suhteen. Toiset lapsista puhuvat hänelle johdonmukaisesti saa-
mea, kun taas toiset enimmäkseen suomea, ja keskenään lapset puhu-
vat runsaasti myös suomea. Hän näkee myös omat rajansa inarinsaa-
men puhujana ja inarinsaamen kielen ja inarinsaamelaisen kulttuurin 
siirtäjänä. Toisaalta Petra näkee myös ilonaiheita. Kaikista vaikeuk-
sista huolimatta lapset ymmärtävät ja puhuvat saamea, heidän kieli-
taitonsa edistyy vuosi vuodelta, he menestyvät koulussa normaalisti 
ja pystyvät kommunikoimaan muidenkin saamenkielisten kuin opet-
tajansa kanssa. Petra uskoo, että vaikka koululaiset eivät vielä osaisi-
kaan arvostaa inarinsaamen kielen taitoaan, he tulevat ymmärtämään 
sen merkityksen vanhempina, ja ainakin osa heistä tulee tekemään 
inarinsaamen kielen kannalta positiivisia valintoja elämässään. 

Petran käänteisen kielenvaihdon tarina on esimerkki siitä, että 
lapsena kieltä vaille jäänyt voi siirtää kielen omille lapsilleen, kun 
motivaatio on tarpeeksi suuri. Monissa revitalisaatioyhteisöissä tämä 
ei ole lainkaan tavallista. Esim. Fishman (1991: 128–130) kuvaa iirin 
kielen revitalisaatioon erottamattomasti kuuluvaa, laajalti järjestettyä 
kielen aikuisopetusta, joka ei kuitenkaan usein johda kielen päivit-
täiseen käyttöön, puhumattakaan kielen siirtämisestä seuraavalle su-
kupolvelle. Petra on onnistunut myös käänteisessä kielenvaihdossa 
oman isänsä kanssa. Tämä ei ole itsestään selvää, kuten Ritvan esi-
merkki edellisessä luvussa osoittaa. Tutkimukseni koko haastatteluai-
neistossa on useita tapauksia, joissa inarinsaamen kieltä ei ole pystyt-
ty ottamaan käyttöön vanhempien tai sisarusten kanssa, vaikka tämä 
olisi onnistunut monissa muissa sosiaalisissa suhteissa. Läheisimpiin 
ja pitkäaikaisimpiin ihmissuhteisiin näyttää liittyvän seikkoja, jotka 
tekevät käänteisestä kielenvaihdosta vaikeamman kuin muissa sosi-
aalisissa suhteissa ja verkostoissa. Mitä tulee vanhempia ikäluokkia 
edustaviin vähemmistökielen puhujiin, yksi tällainen tekijä voi olla 
kielen tabuilmiö. Aikion mukaan (1988: 312) saamen kielen kieltämi-
nen on johtanut ääritapauksessa siihen, että vanhemmat kielenpuhujat 
pitävät ääneen lausumattomalla sopimuksella mahdottomana puhua 
saamea nuoremmille, vaikka nämä osaisivat sitä. 

Inarinsaamen kielen opiskelu oli Petralle tietoinen ja henkilökoh-
tainen valinta, joka liittyi omaan identiteettiin ja tarpeeseen selvittää 
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omat juurensa. Se siis ei liittynyt työelämään tai muihin suoranaisiin 
hyötynäkökulmiin. Petran asuessa nuorena pääkaupunkiseudulla saa-
melaisuus ja inarinsaamen kieli eivät olleet aktiivinen osa hänen elä-
määnsä, mutta heti lukion jälkeen hän halusi takaisin pohjoiseen etsi-
mään isän puolen juuriaan. 1990-luvun alussa ei vielä ollut sellaisia 
mahdollisuuksia intensiiviseen kielenoppimiseen, että käänteinen kie-
lenvaihto olisi onnistunut henkilöltä, jolla ei ole käytännössä lainkaan 
kielitaitoa. Kielikurssit olivat tällöin joko äidinkielisille tarkoitettuja 
periodikursseja tai lyhyitä alkeiskursseja (ks. luku 4.4.1). Vasta vuon-
na 1999 järjestettiin ensimmäinen intensiivinen, koko lukukauden 
kestävä kielikurssi, jota voi pitää ensimmäisenä organisoituna mah-
dollisuutena käänteiseen kielenvaihtoon. Tähän mahdollisuuteen Pet-
ra tarttui. Kurssin vuoksi hän jätti vakituisen työnsä hotelli- ja ravinto-
la-alalla. Kommentoidessaan tämän luvun käsikirjoitusta Petra kuvaa: 

Näin kurssin tarjoaman hyödyn tärkeämmäksi omalle elämäl-
leni. Tein hyvän valinnan, jota ei ole tarvinnut katua koskaan.

Inarinsaamen kielen oppiminen oli hänelle niin välttämätöntä myös 
oman saamelaisen identiteetin kannalta, ettei hän halunnut käyttää 
saamenpukua aikana ennen kielen osaamista. Tällainen asenne kuvas-
taa hyvin kielikeskeistä kulttuurikäsitystä (ks. 3.5.4 ja 8.1). 

Petra asui Oulun seudulla vuosien 2005 ja 2012 välisen ajan. 
Tietoliikenneyhteyksien ja virtuaaliopetusympäristöjen nopea kehit-
tyminen 2000-luvulla mahdollisti sen, että tällöinkin hän osallistui 
jatkuvasti inarinsaamen kielen opettamiseen ja kehittämiseen. Opet-
taminen tapahtui aluksi videoneuvottelulaitteiden kautta ja sittemmin 
LearnLinc-oppimisympäristössä, mikä oli Petralle suuri helpotus, kun 
hän saattoi alkaa pitää inarinsaamen tunteja kotoaan käsin. Petra oli 
ensimmäisiä opettajia, joka alkoi opettaa saamea internetin kautta. 
Kommentoidessaan tämän luvun käsikirjoitusta loppuvuonna 2014 
Petra painottaa tietotekniikan merkitystä vähemmistökielen ja vähem-
mistökielisessä opettamisessa. Hän on halunnut oppia hyödyntämään 
tekniikkaa omassa työssään mahdollisimman hyvin, ja siksi hän luki 
sivuaineena Oulun yliopistossa koulutustekniikkaa. Petran mielestä 
kysymys on tärkeä yleiselläkin tasolla:
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Uáinám, et ucceeblovokieláin ko porgâp, te kannattičij leđe uce-
mustáá siämmáá tääsist teknisâš tááiđuin ko iärráseh-uv, mut 
mielâstubbooht oovtâ läävhi ovddiipeln. 
’Näen, että kun teemme töitä vähemmistökielen kanssa, niin 
kannattaisi olla vähintään samalla tasolla teknisissä taidoissa 
kuin muutkin, mutta mieluummin yksi askel edellä.’ 

Paitsi että Petra osallistui inarinsaamen kielen opettamiseen ja ke-
hittämiseen maantieteellisesti kieliyhteisön ulkopuolelta, hän pystyi 
puhumaan siellä lapsilleen inarinsaamen kieltä. Tämä ei ole saame-
laiskontekstissa itsestäänselvyys. Saamelaiskäräjät teetti talvella 2014 
selvityksen saamen kielten tilanteesta saamelaisalueen ulkopuolella, 
ja siinä kävi ilmi, että saamen kielen siirtyminen sukupolvelta toisel-
le on saamelaisalueen ulkopuolella erittäin vähäistä (ks. luku 9.4.2 ja 
Arola 2014, painamaton). Tämä siis koskee myös suurinta Suomen 
saamen kielistä eli pohjoissaamea, ja myös sellaisia keskuksia kuin 
Rovaniemi, Oulu ja Helsinki, joissa äidinkielisiä saamelaisia asuu 
suhteellisen paljon. Tässä kontekstissa se, että inarinsaamen kielen 
aikuisena oppinut puhuja pystyy siirtämään inarinsaamen kielen lap-
silleen paikkakunnalla, jossa ei ole muita saamenkielisiä, kertoo poik-
keuksellisen vahvasta motivaatiosta ja sitoutumisesta. Nämä taas ovat 
olennainen osa ideologisen selkiyttämisen prosessia, jota ilman uhan-
alaisen kielen revitalisaatio ei voi onnistua (ks. 2.1.2 ja 9.2). 

5.5   Yhteenvetoa kolmesta  käänteisen 
k ie lenvaihdon prosessis ta

Luvun alussa listasin kysymyksiä, joiden valossa halusin tarkastella 
kolmen inarinsaamen puhujan kielellisiä elämäkertoja. Kysymykset 
ovat tulleet esille tässä luvussa kunkin informantin kohdalla, mutta 
käyn ne seuraavassa läpi yhteenvedonomaisesti. 
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Mik si  informant t i  jä i  lapsuudessaan vai l le  inar insaamen 
k ie l tä?

Ritva ja Yrjö jäivät vaille aktiivista inarinsaamen taitoa, koska hei-
dän vanhempansa siirtyivät puhumaan lapsilleen inarinsaamen sijaan 
suomea perhettä kohdanneen muutoksen seurauksena. Ritva oppi ym-
märtämään inarinsaamea, koska kuuli sitä mm. vanhemmiltaan jat-
kuvasti. Yrjö puolestaan menetti varhaislapsuuden kielitaitonsa mm. 
siitä syystä, että suomen kielen vaikutus muodostui erittäin vahvaksi 
koululla asuvan perheen elämässä. Petran perheen kotikieli oli alus-
ta asti suomen kieli eikä osittainen passiivinen kielitaitokaan pysynyt 
yllä, koska hän muutti jo ennen kouluikäänsä Etelä-Suomeen.

Mil la is ia  tunteita  k ie l tä  vai l le  jääminen aiheut t i  hänen 
elämässään ennen k ie len opiskelua?  Mik si  informant t i 
r yht y i  opiskelemaan saamea?

Kaikki kolme kuvailevat elämänvaihetta, jolloin inarinsaamen kieli ei 
ollut heidän elämässään esillä; sitä ei ajateltu eikä omaa kielettömyyt-
tä problematisoitu. Ritvalle ja Yrjölle saamelaiskulttuuri oli luonnolli-
sesti läsnä elämässä, koska he elivät sen keskellä, kun taas Petra asui 
etelässä ja oli tekemisissä saamelaisuuden kanssa lähinnä lomillaan 
sukulaisten luona. Hän halusi lukion jälkeen perehtyä omiin juuriinsa 
ja muutti sen vuoksi Inariin. Yrjö ja Ritva elivät elämänsä ympäristös-
sä, jossa saamelaisena oleminen ilman saamen kieltä oli varsin nor-
maali tilanne. Molempien elämässä inarinsaamen kielen opiskelu tuli 
ajankohtaiseksi aikuisiällä työelämässä tarjoutuneen opiskelumahdol-
lisuuden kautta.

Kuinka  hän kok i  saamen k ie len opiskelun?

Luvussa tulee esille kolme varsin positiivista, jopa toivoa herättävää 
esimerkkiä siitä, miten ihminen voi saada aikuisiässä takaisin vähem-
mistökielen, jota ei ole saanut puhua lapsesta saakka. Kielen opiske-
lu on vaatinut kaikilta kovaa työtä ja oman kielitaidon vajavaisuu-
den hyväksymistä. Kokemuksiin kielen opiskelusta vaikuttaa kunkin 
erilainen suhde inarinsaamen kieleen. Ritvalle kyse oli passiivisen 
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kielitaidon aktivoinnista. Hänen oli ylitettävä puhumisen kynnys. 
Petra aloitti inarinsaamen opettelun aivan alkeista. Yrjö osasi aino-
ana kolmesta pohjoissaamen kieltä, mikä vaikutti hänen inarinsaa-
men opiskeluunsa sekä helpottavana että jossain määrin häiritsevänä 
tekijänä. 

Mil la is ta  o l i  a lkaa  puhua k ie l tä?  Mil lä  domeenei l la  ja 
missä  sosiaal is issa  suhteissa  käänteinen k ie lenvaihto 
näk y y  informantin  e lämässä?

Kaikki kolme informanttia kuvailevat inarinsaamen kielen käyttöön 
ottamista melko helppona prosessina. He kertovat alkaneensa pu-
hua inarinsaamea kaikille, jotka osaavat sitä. Osittain kyse oli kielen 
opiskeluun ja kieliyhteisöön liittyvistä uusista tuttavuuksista, osittain 
kielen vaihtamisesta suomesta inarinsaameen olemassaolevissa sosi-
aalisissa suhteissa. Ritva ei kuitenkaan ole pystynyt vaihtamaan kieltä 
inarinsaameksi omien vanhempiensa tai useimpien sisarustensa kans-
sa. Yrjön vanhemmat eivät enää olleet elossa hänen kielenvaihtonsa 
aikaan; joidenkin muiden sukulaisten ja perheenjäsenten kanssa hän 
on jossain määrin vaihtanut kieltä inarinsaameen. Petra on alkanut pu-
hua inarinsaamea sekä isänsä että isän puolen sukulaisten kanssa. 

Kaikilla artikkelin kolmella kielenvaihtajalla on kaksi lasta. Yh-
dessä perheessä kotikielenä puhutaan systemaattisesti inarinsaamea, 
kun taas kahdessa lapsille on puhuttu lähinnä suomea. Tähän vaikut-
taa se, mihin elämänvaiheeseen inarinsaamen kielen oppiminen on 
sijoittunut. Ritva Kangasniemen lapset olivat kouluikäisiä, kun hän 
alkoi puhua inarinsaamea; Yrjö Mustan lapset puolestaan jo aikuisia. 
Vähemmistökieltä oppivan vanhemman ei ole yksinkertaista muuttaa 
kotona totuttua kielenkäyttömallia tilanteessa, jossa lapset ovat kasva-
neet enemmistökielisiksi. Toinen tilanne oli Petralla, joka oli puhunut 
inarinsaamea ja työskennellyt inarinsaamen kielellä jo useita vuosia 
siinä vaiheessa, kun hänen lapsensa syntyivät. Hänen oli luontevaa 
valita kotikieleksi alusta saakka inarinsaame. Valinta kuitenkin vaati 
häneltä johdonmukaisuutta ja periksiantamattomuutta, koska hän asui 
lapsineen ensimmäiset viisi vuotta Saamenmaan ulkopuolella täysin 
suomenkielisessä ympäristössä. 
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Miten inar insaamen k ie len tai to  on muut tanut 
informantin  elämää?

Ritva ja Petra ovat saaneet inarinsaamen kielen myötä uuden työuran. 
Petra vaihtoi ravintola-alan inarinsaamenkieliseen opetustyöhön, Rit-
va seurakunnan lastenohjaajan työn kielipesätyöhön. Yrjö oppi kielen 
tilanteessa, jossa kielitaito ei enää tuonut hänelle varsinaisesti uutta 
työtä, mutta kylläkin uusia juonteita olemassa olevaan työhön. Inarin-
saamen kielen taitoisena hän alkoi rehtorin toimensa ohessa opettaa 
inarinsaameksi joitakin aineita yläkoululaisille. 

Kysymykseen inarinsaamen kielen merkityksestä informanteil-
le on mahdotonta vastata tyhjentävästi. Inarinsaamen kielen taito on 
avannut heille uusia näkökulmia inarinsaamelaiseen kulttuuriin, kir-
jallisuuteen, inarinsaamelaisten historiaan ja omaan sukuun. Heidän 
valintansa ottaa inarinsaamen kieli takaisin vaikuttaa myös monien 
heidän läheistensä elämään. Yrjön, Ritvan ja Petran henkilökohtainen 
käänteinen kielenvaihto ja sen myötä aktiivinen rooli inarinsaamen 
revitalisaatiossa on muodostunut merkittäväksi koko inarinsaamen 
kieliyhteisön kannalta.
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6 Kielipesä revital isaation 
tek ijänä

Olen kuvannut inarinsaamen kielipesätoimintaa osana yhteisötason 
käänteistä kielenvaihtoa lyhyesti alaluvussa 4.2. Tässä luvussa paneu-
dun syvällisemmin siihen, mikä on kielipesän globaali konteksti, mi-
ten kielipesät ovat vaikuttaneet inarinsaamen kieliyhteisön eri tasoilla 
ja millaisia tulevaisuudennäkymiä toiminnalla on. 

Tämä luku, etenkin alaluku 6.2.3 sisältää paljon varsinaiseen tut-
kimusaineistooni kuulumatonta havaintomateriaalia ja kokemuksia, 
jota on kertynyt osallistuessani kielipesähankkeisiin useiden vähem-
mistökielten puhujayhteisöissä. Toimin vuodesta 1999 alkaen vuo-
teen 2003 saakka Uhtua-seuran kielipesähankkeessa Vienan Karjalan 
Uhtualla (= Kalevala). Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Suo-
malais-ugrilaisen kielipesähankkeen vetäjänä toimin vuosina 2008–
2012. Hankkeen tavoitteena oli levittää tietoa kielipesämetodista ja 
kielen elvytyksestä pääasiassa Venäjän uralilaisten kielten puhuma-
alueilla. Myös Ivalon inarinsaamenkielisen kielipesän perustaminen 
liittyi tähän hankkeeseen. Olin siinä mukana kartoittamassa kiinnos-
tusta kielipesätoimintaa kohtaan ja informoimassa asiasta Ivalon alu-
een vanhempia. Lisäksi olen osallistunut satunnaisena asiantuntijana 
kielipesien perustamiseen ja kielipesätoiminnan kehittämiseen niin 
Saamenmaalla kuin muiden kansojen parissa. Olen käsitellyt näitä 
hankkeita useissa tieteellisissä ja populaareissa julkaisuissa (esim. Pa-
sanen 2003, painamaton; 2004b; 2009; 2010 ja 2014a sekä yhteismo-
nografi assa Zamjatin & al. 2012). 

6.1   K iel ipesämetodi

6 .1.1   Mikä  k ie l ipesä  on?

Termi kielipesä on käännetty suomen kielelle englanninkielises-
tä käsitteestä language nest, joka on käännetty englannin kielelle 
māorinkielisestä termistä Kōhanga Reo. Suomeksi kielipesä-termi 
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esiintyy (tosin muodossa ”kielen pesä”) ensimmäisiä kertoja Mar-
jut Aikion väitöskirjassa (1988). Termi on sittemmin otettu käyttöön 
yleensä sellaisenaan, suoraan käännettynä niille kielille, joilla kieli-
pesätoimintaa on järjestetty. Inarinsaameksi kielipesä on kielâpiervâl. 

Kielipesälle ei ole olemassa universaalia määritelmää. Pisim-
pään toimineille kielipesille – kuten māorin-, havaijin- ja saamenkie-
lisille kielipesille – näyttävät olevan yhteisiä mm. seuraavat seikat: 
Kielipesä on pikkulapsille tarkoitettu päivähoitopaikka, joka toimii 
varhaisen, täydellisen kielikylvyn periaatteella. Lapset viettävät kie-
lipesässä mahdollisimman paljon aikaa, esim. joka arkipäivä 7 tun-
tia. Lapsille puhutaan kielipesässä alusta saakka vain ja ainoastaan 
kyseessä olevaa vähemmistökieltä, vaikka he eivät alussa ymmärtäi-
si sitä lainkaan. Kielipesän työntekijät ymmärtävät myös lasten ko-
tikieltä tai ensimmäisenä oppimaa kieltä, ja lapset saavat puhua sitä 
vapaasti. Kielipesän päätavoitteena on uhanalaisen vähemmistökielen 
siirtyminen seuraavalle sukupolvelle tilanteessa, jossa kieli ei siirry 
kotona riittävässä määrin tai lainkaan. 

Olen pro gradussani (Pasanen 2003: 4, painamaton) määritellyt 
kielipesän seuraavasti: 

Kielipesä on alle kouluikäisille kielivähemmistön lapsille tarkoi-
tettu päivähoitopaikka, jossa uhanalainen vähemmistökieli pyri-
tään siirtämään lapsille puhumalla sitä heille koko ajan alusta 
asti, vaikkeivät he ymmärtäisi sitä pesään tullessaan. 

Tähän on sittemmin viitattu mm. eräissä Suomen Saamelaiskäräjien 
lausunnoissa. Sen tiedon ja kokemuksen valossa, mikä minulle on 
vuosien varrella kertynyt kielipesäasioiden parissa eri puolilla Eu-
rooppaa ja Venäjää, poistaisin määritelmästä sanat ”alle kouluikäisille 
kielivähemmistön lapsille tarkoitettu” ja jättäisin siihen ”alle koulu-
ikäisille lapsille tarkoitettu”. Jokainen kieliyhteisö määrittelee itse, 
millä ehdoilla ja kenen parissa haluaa kieltään elvyttää. Määritelmä-
tasolla kielipesätoiminnan kohdistaminen vain tietyn etnisen ryhmän 
jäsenille näyttää ongelmalliselta ratkaisulta, koska se voi olla ristirii-
dassa kieliyhteisön omien pyrkimysten kanssa. Tätä kysymystä käsit-
telen tarkemmin alaluvussa 8.1. 
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6.1. 2   K ie l ipesän ja  k ie l ik y lv yn yhtäläisy ydet  ja  erot

Kielipesän lähtökohta on kielen omaksuminen kommunikatiivisesti 
ja toiminnallisesti. Kielipesässä kieli siis siirtyy lapsille luonnollisen 
kommunikaation ja arkipäiväisen tekemisen muodossa. Kieltä ei ope-
teta lapsille siinä mielessä, miten kielenopetus perinteisesti ymmärre-
tään, mutta kielen eri osa-alueita voidaan vahvistaa erilaisten toimien 
kautta. Esimerkiksi luontosanastoon voidaan perehtyä retkeilemällä 
lähiympäristössä tai verbin preteritiä harjoitella menneeseen aikaan 
liittyvien kertomusten avulla. Kohdekieltä – sitä kieltä, jota lapsille 
halutaan siirtää – puhutaan lapsille alusta saakka kaikissa tilanteis-
sa ilman kääntämistä enemmistökielelle. Toisin sanoen lapsen input 
eli lapselle kohdistettu sanallinen viestintä on kokonaan kohdekielis-
tä. Näin toimitaan, vaikka lapsi ei kielipesään tullessaan ymmärtäisi 
kieltä lainkaan. Lapset saavat puhua vapaasti sitä kieltä, jota osaavat, 
eli yleensä alueen enemmistökieltä, sikäli kun vielä puhuvat mitään 
kieltä. Ajan mittaan heitä aletaan rohkaista kohdekielen käyttämiseen, 
mutta tämä tehdään positiivisessa hengessä, ilman pakottamista. Kie-
lipesässä vähemmistökieltä omaksutaan additiivisesti eli enemmistö-
kielen (joisssain tapauksissa myös jonkin muun kielen) rinnalla, ei sen 
kustannuksella.

Edellä esitetyltä osin kielipesän periaatteet ovat samoja kuin 
varhaisessa, täydellisessä kielikylvyssä. Kielikylpy on kommunikatii-
visuuteen ja toiminnallisuuteen perustuva kielenoppimismuoto, joka 
otettiin systemaattisesti käyttöön ensimmäisen kerran 1960-luvulla 
Kanadan ranskankielisillä alueilla. Toisen kielen opetus – alueesta 
riippuen ranska tai englanti – oli tällöin vahvassa nousussa ja kak-
sikielisyys alettiin nähdä etuna mm. työmarkkinoilla. Vuonna 1969 
ranskasta tuli virallinen kieli koko Kanadassa, mikä lisäsi kiinnostusta 
ja kysyntää ranskan kieltä kohtaan englanninkielisten parissa. Eng-
lanninkielisten lasten vanhemmat olivat tyytymättömiä siihen, miten 
heikosti lapset omaksuivat ranskaa kouluopetuksessa ja miten lapset 
sen vuoksi joutuivat yhteiskunnassa heikompaan asemaan kuin rans-
kaa ja englantia sujuvasti osaavat. Ratkaisuksi kehitettiin malli, jossa 
kieltä ei opita perinteisen kielenopetuksen keinoin vaan tekemällä sii-
tä toiminnan väline. Kanadan ranskankielistä kielikylpyä on kuvattu 
ja analysoitu tutkimuskirjallisuudessa runsaasti 1970-luvulta alkaen 
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(yleisesityksistä mm. Lambert & Tucker 1972; Genesee 1987). Use-
amman vuosikymmenen perspektiivi on mahdollistanut myös pitkä-
aikaistulosten ja -vaikutusten analysoinnin (ks. esim. Cummins 1998; 
Wesche 2002), spesifi en kysymysten, kuten kielikylpylasten luku- ja 
kirjoitustaidon käsittelemisen (Swain 1975; Turnbull & Lapkin & 
Hart 2001) sekä eri maissa toteutettavien kielikylpyohjelmien vertai-
lun (mm. Lapkin & Hart & Swain 1991; Buss & Laurén toim. 1995; 
Johnson & Swain toim. 1997; Wesche toim. 2001). 

Suomessa kanadalaista kielikylpymallia alettiin soveltaa vuonna 
1987 Vaasassa: suomenkielisiä lapsia varten perustettiin ruotsinkie-
lisiä kielikylpyryhmiä päiväkoteihin ja kouluihin. Suomessa toimii 
kielikylpyryhmiä eri kielillä ja eri paikkakunnilla, mutta Vaasassa va-
kiintunut malli on tunnetuin. Kielikylpy aloitetaan päiväkodissa iäs-
sä, jossa lapsi on jo omaksunut äidinkielensä – tavallisimmin suomen 
kielen – perusrakenteet ja -sanaston. Alkuaikoina aloittamisikä oli 
Vaasassa kuusi vuotta, mutta vähitellen tultiin siihen tulokseen, että 
aikaisempi aloitusikä olisi parempi. Nykyään lapsi aloittaa kylvyn 
sinä vuonna, jona täyttää viisi vuotta. Kahden päiväkodissa vietetyn 
vuoden jälkeen lapsi siirtyy kielikylpyluokalle, joita Vaasassa toimii 
suomenkielisten koulujen yhteydessä. Näin siksi, että lapsia ei haluta 
eristää suomenkielisestä ympäristöstä ja suomalaisesta kulttuurista. 
Koulussa koko opetus annetaan aluksi ruotsin kielellä, lukuunottamat-
ta suomen kielen opetusta. Suomenkielisen opetuksen osuus kasvaa 
vähitellen niin, että kuudennelle luokalle tultaessa ruotsin- ja suomen-
kielisen opetuksen määrä on suunnilleen yhtä suuri ja pysyy sellaisena 
peruskoulun loppuun saakka. (Vaasan yliopisto: Kielikylpy Vaasassa; 
Södergård 2002: 9–11; Laurén 1991: 11–21.)

Edellä kuvattu kielikylpymalli on varhainen, täydellinen kie-
likylpy (engl. early, total immersion): se alkaa ennen kouluikää ja 
useamman vuoden täydellisellä kylvetyksellä, jolloin koko lapsen 
varhaiskasvatus ja opetus annetaan kohdekielellä. Tältä osin myös 
inarinsaamenkielinen kielipesä täyttää varhaisen, täydellisen kielikyl-
vyn kriteerit. Kielikylpy voi olla myös viivästetty (middle immersi-
on) tai myöhäinen (late immersion), jolloin se alkaa lapsen ollessa 
alakoulun viimeisillä luokilla tai yläkoulussa. Osittainen kielikyl-
py (partial immersion) tarkoittaa sitä, että osa toiminnasta tapahtuu 
alusta asti kohdekielellä ja osa lapsen äidinkielellä. Lisäksi käytetään 
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termiä ”kielisuihku” sellaisesta kielenopetuksesta, jossa opetus perus-
tuu kommunikatiivisuuteen ja toiminnallisuuteen ja tapahtuu kohde-
kielellä, mutta ei ole jatkuvaa vaan tapahtuu esim. kerran viikossa. 
Kielisuihkun tulokset jäävät huomattavasti vaatimattomammiksi kuin 
kielikylvyssä, jonka tavoite on lasten aktiivinen kielitaito ja toimin-
nallinen kaksikielisyys (käsitteestä ks. 2.1.1). 

Miten kielipesä sitten eroa kielikylvystä? Vastaus riippuu hie-
man siitä, ymmärretäänkö käsite ”kielikylpy” laajassa merkitykses-
sään, kommunikatiivisena kielenopetusmenetelmänä, vai kapeammin 
tietyntyyppisenä ohjelmana, jolla on tiukasti määritellyt kriteerit. 
Vertailen tässä inarinsaamenkielistä kielipesää Vaasassa käytettävään 
kielikylpyohjelmaan, joka on hyvin samanlainen kuin Kanadan rans-
kankielinen kielikylpymalli. Ensimmäinen erottava tekijä on kielen 
konteksti, yhteiskunnassa vallitseva kielitilanne. Ruotsin kieli on toi-
nen Suomen virallisista kielistä, samoin kuin ranskan kieli on Kana-
dan toinen virallinen kieli. Kielikylpy on tällöin osa valtion virallista 
kielipolitiikkaa ja suunnattu kaksikielisyyden ja kielellisen tasa-arvoi-
suuden lisäämiseen. Kielikylvyn kohdekielet ovat alueillaan eläviä ja 
edelleen siirtyviä kieliä, joille kuitenkin halutaan lisää aktiivisia pu-
hujia kielellisen enemmistön joukosta. Kielipesien konteksti on toi-
nen: ne ovat uhanalaisen vähemmistökielen pelastamiseen tähtäävää 
toimintaa tilanteessa, jossa kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle on 
katkennut tai vakavasti häiriintynyt. Kielipesien pääkohderyhmänä 
voi nähdä sen kielivähemmistön, jonka kielestä on kyse, mutta muka-
na voi olla myös kielelliseen enemmistöön tai muihin kielivähemmis-
töihin kuuluvia lapsia. 

Vaasan ruotsinkielisessä kielikylvyssä ryhmän pitäisi olla niin 
homogeeninen kuin mahdollista: se koostuu samanikäisistä lapsista, 
joista kukaan ei osaa ennalta ruotsin kieltä (Södergård 2002: 9–10). 
Saamenkieliset kielipesät puolestaan toimivat käytännössä yleensä 
eri-ikäisistä lapsista koostuvina sekaryhminä, joissa myös lasten kie-
lellinen tausta vaihtelee. Useimmat lapset eivät kielipesään tullessaan 
osaa kohdekieltä, mutta ryhmään voi tulla myös sellaisia lapsia, joilla 
on kohdekielen aktiivinen tai passiivinen taito. Jos asiaa katsoo kie-
lenelvytyksen näkökulmasta, tällainen tilanne on ihanteellinen. Kieltä 
jo osaava lapsi voi parhaassa tapauksessa toimia rohkaisevana esi-
merkkinä muille lapsille ja vahvistaa ryhmän saamenkielistymistä. 
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Äidinkielisen lapsen kannalta kyseessä voi kuitenkin olla kielellis-
ten oikeuksien rikkominen. Saamen kieltä äidinkielenään puhuvalla 
lapsella on saamelaisalueella oikeus saamenkieliseen päivähoitoon, 
jossa ympäristö on selkeästi saamenkielinen. Kielipesässä tilanne on 
usein se, että lapset puhuvat keskenään pääasiassa valtakieltä. Suomen 
Saamelaiskäräjät on joitakin kertoja ottanut kantaa järjestelyyn, jos-
sa kielipesälapsia ja äidinkielisiä saamelaislapsia hoidetaan samassa 
ryhmässä. Käräjien mukaan järjestely on lainvastainen. (Esim. Saa-
melaiskäräjät 2013b, painamaton.) Inarinsaamen kieliyhteisössä tarve 
järjestää erillistä päivähoitoa inarinsaamea kotikielenään puhuville 
lapsille ei ole noussut esille ainakaan vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Sekä kielikylpy että kielipesä perustuvat vanhempien omaan va-
lintaan ja edellyttävät sitoutumista toimintaan, mutta tässäkin suhtees-
sa on eroja. Kielikylvyssä on pidetty tärkeänä sitä, että kotona jatke-
taan enemmistökielen puhumista ja huolehditaan lapsen äidinkielen 
ja siihen liittyvän kulttuuri-identiteetin kehittymisestä. Kielipesän 
tavoitteisiin kuuluu se, että vähemmistökieltä aletaan käyttää mahdol-
lisimman paljon kielipesän ulkopuolella, mahdollisuuksien mukaan 
myös kotona. Vanhempia rohkaistaan opettelemaan vähemmistökieltä 
tai aktivoimaan vähemmistökielen taitoaan ja alkamaan käyttää kieltä 
lasten kanssa. Samoin korostetaan suvun ja tuttavapiirin roolia kielel-
lisenä ja kulttuurisena tukena. 

Oheiseen taulukkoon (taulukko 5) olen koonnut edellä esitetyn 
mukaan kielipesän ja varhaisen, täydellisen kielikylvyn olennaisim-
mat erot ja yhtäläisyydet. Kielipesän vertauskohtana on tässäkin lä-
hinnä Vaasassa toimiva ruotsinkielinen kielikylpy.
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Taulukko 5: Kielipesän ja kielikylvyn yhtäläisyydet ja erot

  Kielikylpy Kielipesä

toimintaperiaate henkilökunta puhuu vain 
kohdekieltä, lapset saavat 
valita kielen vapaasti

sama kuin 
kielikylvyssä

inputin määrä mahdollisimman suuri, 
yleensä noin 8 h päivässä 
ja 5 pv viikossa

sama kuin 
kielikylvyssä

päätavoite: yhteiskunta kaksikielisyyden 
ja kielellisen 
tasa-arvoisuuden 
vahvistaminen

käynnistää uudelleen 
uhanalaisen 
kielen siirtyminen 
sukupolvelta toiselle

päätavoite: lapsi toiminnallinen 
kaksikielisyys

toiminnallinen 
kaksikielisyys; 
integroituminen 
vähemmistökieli-
yhteisöön ja 
-kulttuuriin

kohdekieli maan toinen virallinen 
kieli

uhanalainen 
vähemmistökieli

kohderyhmä kielellinen enemmistö kielellinen 
vähemmistö, 
mahdollisesti lisäksi 
enemmistö

aloittamisikä 5 vuotta niin varhain kuin 
mahdollista

perheen rooli aktiivinen, sitoutunut; 
enemmistökielessä 
pysyminen

aktiivinen, sitoutunut; 
vähemmistökielen 
käytön lisääminen

jatkuvuus päivähoidon 
jälkeen

koulussa 
kielikylpyluokka, jossa 
aluksi kaikki opetus 
kohdekielellä, lopulta noin 
50 %

sama kuin 
kielikylvyssä, mutta 
uhanalaisten kielten 
heikosta asemasta 
johtuen ei aina onnistu
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On kuitenkin edelleen korostettava, että kielipesä- ja kielikylpy-terme-
jä käytetään hyvin kirjavasti. Kuten Olthuis & al. huomauttavat (2013: 
130), termi ”kielipesä” on lähtenyt elämään osin omaa elämäänsä. Sitä 
on alettu käyttää monenlaisten tapahtuminen ja toimintojen yhteydes-
sä, jotka liittyvät jollain tapaa kielen elvyttämiseen. Toisaalta kieli-
kylpy-nimitystä käytetään myös monien uhanalaisten vähemmistö- ja 
alkuperäiskansojen elvyttämisen yhteydessä (ks. Skutnabb-Kangas 
& McCarty 2008: 3; Taylor 2009: 181). Esimerkiksi Kanerahtahere 
/ Michelle Davis (2008, painamaton) kuvaa Kanadassa Ontarion alu-
eella toimivaa mohawkin ja cayugan kielikylpyä.  Näissä tapauksissa 
toiminnan konteksti muistuttaakin huomattavasti enemmän māorien 
Kōhanga Reo -toimintaa kuin ranskalaista kielikylpyä. Käytössä on 
myös muita nimityksiä. Käytännössä mitä tahansa toimintaa, joka täh-
tää tietyn kielen ja kulttuurin siirtämiseen, saatetaan kutsua kielipe-
säksi tai kielikylvyksi, eikä käsitteiden käyttöä ole mahdollista valvoa 
tai rajoittaa. Kuten Skutnabb-Kangas ja McCarty huomauttavat (2008: 
3 ja siinä mainittu kirjallisuus), pahimmillaan kielikylvyksi nimitetään 
harhaanjohtavasti myös sellaisia ohjelmia, jotka itse asiassa tähtäävät 
lapsen ensimmäisen kielen riistämiseen. 

Kielipesä-termi pitäisi kuitenkin yhdistää vain ja ainoastaan 
uhanalaisen kielen siirtämiseen alle kouluikäisten lasten kokoaikai-
sen päivähoidon muodossa ja täydellisen kielikylvyn periaatteilla. 
Käsitteen asiaton käyttö voi aiheuttaa sekaannusta ja haittaa revita-
lisaatiotyössä. (Olthuis & al. 2013: 130). Kuten edellä on todettu, on 
olemassa tehokkaita ja vähemmän tehokkaita muotoja siirtää kieltä 
lapsille kodin ulkopuolella (ks. Skutnabb-Kangas 2000: 579–622; 
Grenoble & Whaley 2006: 50–56). Niiden periaatteet ja päivittäisen 
kieli-inputin määrä vaihtelevat, ja sitä myöten vaihtelevat myös tu-
lokset. Uhanalaisten kielten puhujayhteisöjen on olennaista tiedostaa 
eri menetelmien periaatteet ja mahdollisuudet ja valita omat keinonsa 
tältä pohjalta. 
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6.2   K iel ipesä  globaalissa  kontek st issa

Kielipesätoiminta alkoi inarinsaamen kieliyhteisössä vuonna 1997. 
Tällöin menetelmä oli ollut käytössä monissa muissa maailman alku-
peräiskansa- ja vähemmistöyhteisöissä jo viitisentoista vuotta. Tässä 
alaluvussa luon katsauksen yhteisöihin, joissa kielipesä on pisimpään 
ollut osa kielenelvytystä: māorin ja havaijin kieliyhteisöihin. Lisäksi 
tarkastelen kielipesää inarinsaamen kielikunnan kontekstissa eli urali-
laisten kielten elvytyksessä. 

6 . 2.1   Āotearoa (Uusi -Seelant i )

Kielipesätoiminta on strukturoidussa muodossa saanut alkunsa 
Āotearoan eli Uuden-Seelannin māorikansan parista. Kielikylpy-
tyyppinen, luonnolliseen kommunikaatioon perustuva kielensiirtä-
mismuoto on toki voinut olla käytössä yksittäisissä tapauksissa tai 
osana kulttuurista akkulturaatiota eri aikoina eri puolilla maailmaa, 
mutta tietoisen kielenelvytyksen keinoksi sen kehittivät nimenomaan 
māorit. Māorien Kōhanga Reo -liikettä on tutkittu ja kuvattu runsaasti; 
mainittakoon mm. Fishman (1991), King J. (2008), Benton & Benton 
(2001) sekä Spolsky (1996 ja 2003 ja 2005).

Māorin kieli on austronesialaisten kielten polynesialaiseen ryh-
mään kuuluva, Uuden-Seelannin alkuperäiskansan māorien puhuma 
kieli. Sen uhanalaistumiseen johtaneen kehityksen voi katsoa alkaneen 
1700-luvun lopulla, jolloin eurooppalaisten invaasio Uuteen-Seelantiin 
voimistui. 1800-luvulla saapuneet lähetyssaarnaajat opettelivat māorin 
kieltä ja loivat sille ortografi an voidakseen tehokkaammin opettaa kris-
tinuskoa māoreille. Lähetyssaarnaajien perustaminen māorikoulujen 
myötä māorien lukutaitoprosentin arvellaan olleen tuolloin korkeampi 
kuin englannin kielellä lukutaitoisten osuus englantilaisista. Māorin kie-
lellä julkaistiin runsaasti kirjallisuutta. Vielä 1800-luvun puolivälissä, 
jolloin englantilaisia uudisasukkaita saapui māorien alueille runsaasti, 
māorin kieli muodostui lingua francaksi māorien ja tulokkaiden välil-
lä. Englannin kieli syrjäytti kuitenkin māorien kielen pian virallisilla 
domeeneilla, kuten koulujen kielenä. Kotikielenä māori pysyi yleises-
ti ottaen toiseen maailmansotaan saakka mutta mm. maailmansodat 
kaikkine seurauksineen, kaupungistuminen ja television yleistyminen 
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johtivat siihen, että englannin kieli voitti pian myös perheissä. 1970-lu-
vulle tultaessa enää korkeintaan 20 % māoreista hallitsi omaa kieltään, 
ja puhujat olivat keski-ikäisiä ja vanhuksia. Māorin kieltä käytettin edel-
leen uskonnollisissa yhteyksissä sekä yhteisön kokoontumispaikoissa 
(māoriksi marae). Māoria oli opetettu kouluissa vuodesta 1945 ja yli-
opistotasolla vuodesta 1951 saakka, ja vuonna 1977 perustettiin māorien 
omasta vaatimuksesta ensimmäinen kaksikielinen koulu. Samoihin ai-
koihin alettiin myös järjestää kielenopetusta aikuisille. Kiintoisa seikka, 
johon Kōhanga Reo -katsauksissa on harvemmin kiinnitetty huomiota, 
on se, että kielikylpymetodi otettiin käyttöön ennen kielipesien perus-
tamista jo tässä aikuisopetuksessa. (King J. 2008: 119–121; aikuisten 
kielikylvystä ks. Nicholson 1990.)

Uuden-Seelannin hallituksen organisoima Māoriasioiden laitos loi 
Kōhanga Reon konseptin ja nimen vuonna 1981 pidetyssä kokoukses-
saan. Ensimmäinen, māoriasioiden laitoksen rahoittama Kōhanga Reo 
avattiin Wellingtonissa keväällä 1982. Kielipesiä syntyi lisää valtaval-
la vauhdilla. Vuonna 1985 niitä oli jo 450 ja enimmillään eli vuonna 
1993 noin 800. Kielipesissä on tavallisesti 1–5-vuotiaita lapsia, ryhmien 
lapsimäärä vaihtelee keskimäärin 10 ja 20 lapsen välillä. Kielipesiä ra-
hoittaa Uuden-Seelannin hallituksen alainen Te Kōhanga Reo National 
Trust. (King J. 2008: 121–123.)

Kun ensimmäiset kielipesälapset alkoivat tulla kouluikään, heidän 
vanhempansa vaativat māorin kielelle opetuskielen asemaa kouluissa. 
Tähän vaatimukseen vastattiin kahdella eri tavalla. Toisaalta luotiin 
erityisen māorikoulun konsepti Kura Kaupapa Māori (māorifi losofi an 
mukainen koulu) ja toisaalta kaksikielisten luokkien ja yksiköiden mää-
rää englanninkielisissä kouluissa kasvatettiin nopeasti. Jeanette Kingin 
mukaan (2008) Kura Kaupapa Māori -koulujen oppilaat ovat olleet lä-
hes poikkeuksetta māoreja, kun taas kaksikieliseen opetukseen on osal-
listunut muitakin. Esimerkiksi vuonna 1998 etnisesti ei-māoreja oli 25 
% oppilaista. Kaksikielinen opetus on toteutunut erilaisten ohjelmien 
muodossa; joissakin niistä māorinkielisen opetuksen osuus on suurempi 
ja joissain pienempi. (King J. 2008: 122–123; Kaupapa Māori -fi losofi -
asta Mahuika 2008.) Māorin kieli on vuodesta 1987 alkaen Uuden-See-
lannin virallinen kieli (Kāretu 1994: 209). Myöhemmin myös Uuden-
Seelannin viittomakieli sai maassa virallisen statuksen ensimmäisenä 
viittomakielenä maailmassa. 
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Kōhanga Reo -toiminta ja māorinkielinen opetus ovat johta-
neet merkittävään käänteiseen kielenvaihtoon. Māorin kieli esiintyy 
jatkuvasti yhtenä menestyksekkäimmistä esimerkeistä maailman vä-
hemmistökielen revitalisaatiota kuvattaessa. Kiistämättömän hyvistä 
tuloksista huolimatta māorin kielen revitalisaatio on kohdannut mo-
nia vakavia ongelmia. Sekä māorinkielistä että kaksikielistä opetusta 
on kritisoitu kielellisten tulosten valossa: vuonna 1990 tehdyn tutki-
muksen mukaan vain kolmasosa siihen osallistuneista oppilaista hal-
litsi māoria sujuvasti. Kielipesien määrä kääntyi laskuun 1990-luvun 
puolivälissä. Erimielisyydet kielipesien ja Te Kōhanga Reo National 
Trustin välillä ovat johtaneet siihen, että osa kielipesistä on irtaan-
tunut niiden hallinnasta ja rahoituksesta riippumattomiksi yksiköiksi. 
Pätevien työntekijöiden saatavuus on ollut ongelma. 90-luvun puoli-
välissä suoritetun arvioinnin mukaan 27 %:ssa kielipesistä ei pystytty 
pysyttelemään kokonaan māorin kielessä. (King J. 2008: 123–124.) 
Joshua Fishman (1991: 230–251) on kritisoinut 1980-luvun māorin 
kielen elvytystä siitä, että se on painottunut liikaa institutionaaliselle 
tasolle kielipesiin ja kouluun, eikä kotien uudelleenkielistämiseen ole 
kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Kielen merkittävästä elpymisestä ja vi-
rallisesta statuksesta huolimatta Uudessa-Seelannissa on myös vahva 
māorin kielen käyttöä vastustava liike, jonka vaikutusta māorien kieli-
oikeuksien toteutumiseen kuvaa Timoti Kāretu artikkelissaan (1994). 
Toisaalta samassa artikkelissa tulee esille myös tarve māorien omaan, 
vahvempaan kielitietoisuuteen ja sitoutumiseen. Kāretu korostaa, että 
jokainen tilaisuus puhua omaa kieltä on käytettävä hyväksi. Tanssi, 
laulu ja käsityöt eivät voi korvata kieltä. 

6. 2. 2   Havai j i

Māorin kielen revitalisaation ohella havaijin kielen revitalisaatio kuu-
luu kautta maailman tunnetuimpiin ja tutkituimpiin vähemmistökielten 
elvytyspyrkimyksiin. Aiheesta ovat kirjoittaneet mm. aihetta omakoh-
taisesti tuntevat tutkijat Sam No‘eau Warner (2008) sekä William Wil-
son ja Kauanoe Kamanā (2001, 2007 ja 2009). Havaijin kielen uhan-
alaistumiseen johtava kehitys muistuttaa hyvin paljon edellä referoitua 
māorin kielen uhanalaistumista. Se on kuitenkin vielä dramaattisempi, 
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sillä Havaijilla tapahtui vain parin vuosisadan aikana demografi nen 
romahdus lähes miljoonasta havaijinkielisestä havaijilaisesta arviolta 
2000 kielenpuhujaan. Eurooppalaisten muutto Havaijin saariryhmään 
alkoi 1700-luvun lopussa, 1800-luvulla saapuivat lähetyssaarnaajat 
ja kehittivät havaijin kielen ortografi an ja levittivät sekä kristinus-
kon että luku- ja kirjoitustaidon havaijilaisten pariin lähetyskoulujen 
kautta. Havaijin kirjallisen käytön ja havaijinkielisen opetuksen ku-
koistuskausi jäi lyhyeksi, kun englannin kieli valtasi asteittain koulut 
1800-luvun jälkipuoliskolla. Havaijilainen kreolienglanti alkoi vallata 
alaa perheissä lukuunottamatta saariryhmän läntisintä, yksityisomis-
tuksessa olevaa Ni’ihaun saarta, jolla havaijin kielen siirtyminen su-
kupolvelta toiselle ei koskaan katkennut. (Grenoble & Whaley 2006: 
94–96; Warner 2008: 133–134.) 

Havaijin kielen revitalisaation juuret ovat 1960-luvun kulttuu-
risessa heräämisessä, jolloin nuoren polven havaijilaiset nostivat ha-
vaijilaisen musiikin ja tanssin uuteen arvoon. Havaijin kieltä alettiin 
opetella ja elvyttää 1970-luvulla, jolloin havaijilaiset olivat käytän-
nössä englanninkielistyneet lukuunottamatta Ni’ihaun saaren väes-
töä. Vuonna 1978 havaijista tuli Havaijin osavaltion toinen virallinen 
kieli englannin ohella. Havaijia toisena kielenä puhuvien määrä alkoi 
nousta. Keskeinen osa revitalisaatioliikettä olivat nuoret korkeakou-
luopiskelijat, joiden aloitteesta mm. aloitettiin vuonna 1984 māorin 
Kōhanga Reo -mallin mukainen kielipesätoiminta havaijin kielellä. 
Toimintaa koordinoi kansalaisjärjestö Aha Pūnana Leo ’Organisation 
of Language Nests’. (Warner 2008: 135–136.)

Pūnana Leo -ryhmissä tarjotaan kielikylpypäivähoitoa 2–5-vuoti-
aille lapsille. Alle kaksivuotiaiden lasten ottaminen on osavaltion sää-
dösten takia vaikeaa, mutta sen sijaan on yritetty vakiinnuttaa kerhoja, 
joissa alle kaksivuotiaat lapset käyvät vanhempineen kuulemassa ja 
oppimassa havaijia. (Wilson & Kamanā 2008: 151.) Toiminnan aloit-
taminen oli erittäin vaikeaa mm. koulujen opetuskieltä, lastentarhojen 
varustelua ja henkilökunnan pätevyysvaatimuksia koskevien lakien ja 
asetusten takia. Vaikka ryhmien perustaminen lopulta onnistui useilla 
paikkakunnilla, se on ollut huomattavasti hitaampaa kuin Uudessa-
Seelannissa: vuonna 1993 Pūnana Leo -ryhmiä oli yhteensä kuusi, kun 
Kōhanga Reo -ryhmiä oli jo 600. (Warner 2008: 136–137.) Vuoden 
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2007 tietojen mukaan kielipesiä oli yhdeksän ja niissä oli yhteensä 
175 lasta (Wilson & Kamanā 2008: 138). 

Vuonna 1986 kumottiin sata vuotta voimassa ollut kielto, jonka 
mukaan havaijia ei saanut käyttää valtiollisissa kouluissa, ja seuraava-
na vuonna aloitettiin havaijinkielinen kielikylpyopetus. Opetus tapah-
tui aluksi opetushallinnon alaisen, valvotun pilottiprojektin muodossa, 
kunnes se muutamassa vuodessa vakiintui pysyväksi osaksi Havaijin 
koulujärjestelmää. Havaijinkielisessä kielikylpyopetuksessa kaikkia 
aineita opetetaan havaijin kielellä ja englannin kieltä opetetaan vii-
denneltä luokalta saakka tunti päivässä. (Grenoble & Whaley 2006: 
96–97.) Ohjelma perustuu Kanadassa toimivaan ranskankieliseen kie-
likylpykoulun malliin, ”superkielikylpyyn”, jossa enemmistökieli on 
yksi opetettavista oppiaineista, ei opetuskieli (Warner 2008: 138–139). 

Havaijin kielen elvytykselle luonteenomaisia seikkoja on mie-
lenkiintoista peilata inarinsaamen revitalisaatioon. 

(1) Havaijin revitalisaatio alkoi hyvin pienen aktivistijoukon 
piiristä, mikä merkitsi aktivisteille loputtomasti palka-
tonta työtä ja lukuisia rooleja opetustyöstä varainkeruuseen 
(Grenoble & Whaley 2006: 97–98). Inarinsaamen revita-
lisaatioliikkeen johtohahmo Matti Morottaja on kuvannut 
ilmiötä seuraavasti: ”Ongelma on pienelle kieliryhmälle 
tyypillinen: osaavia ja aktiivisia ihmisiä on vähän. Sama 
ihminen joutuu olemaan opettaja, toimittaja, kulttuurityön-
tekijä, lakimies, muusikko, taiteilija, kirjailija, tutkija, polii-
tikko, nuorisotyöntekijä jne.” (Morottaja M. 2007a.) 

(2) Havaijin kielen revitalisaation ytimessä olivat nuoret kor-
keakouluopiskelijat, jotka ovat oppineet havaijin kielen kou-
lussa ja aikuisopiskelun kautta. Koska äidinkielisiä kielen-
puhujia on ollut niin vähän, kielen siirtäminen seuraavalle 
sukupolvelle on revitalisaatioliikkeen alusta asti perustunut 
havaijia toisena kielenä puhuvien henkilökohtaiseen sitoutu-
miseen ja ponnisteluun. (Grenoble & Whaley 2006: 98–99; 
Wilson & Kamanā 2007.) Anarâškielâ servin perustami-
sesta vuonna 1986 alkaneen inarinsaamen kielen ensimmäi-
sen revitalisaatioaallon toimijat olivat äidinkielisiä inarin-
saamen puhujia. Varsinaiseen käänteiseen kielenvaihtoon 
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johtaneen, kielipesien perustamisesta alkaneen prosessin 
toimijoista suuri osa on ollut kielen aikuisena opetelleita ja 
aktivoineita henkilöitä. Tällä hetkellä kielipesät ja inarin-
saamenkielinen kouluopetus toimivat näiden käänteisten 
kielenvaihtajien varassa (ks. luku 5.1.4).

(3) Eräs kiintoisa yhtäläisyys havaijin ja inarinsaamen revita-
lisaatiossa liittyy kielen ja etnisiteetin suhteeseen. Havaijin 
kielen revitalisaatiossa on lähdetty alueellisesta mallista, 
jossa kielen elvytystä ja käyttämistä ja siihen identifi oitu-
mista ei ole sidottu etnisiteettiin (Cowell 2012). Havaijin ja 
Inarin asutushistoria ja monikulttuurisuuden luonne eroavat 
toisistaan suuresti, mutta uhanalaisen kielen elvytyksen kan-
nalta lopputulos on samankaltainen. Paikallisyhteisön kaik-
kien jäsenten hyväksyminen ja rohkaiseminen vähemmistö-
kieliyhteisön jäseniksi laajentaa kielenpuhujajoukkoa, lisää 
kielen prestiisiä ja vahvistaa sen asemaa yhteiskunnassa. Kai-
kesta huolimatta käänteiseen kielenvaihtoon osallistuvista 
ehdoton valtaosa on etnisiä havaijilaisia; esim. Kula Kaiapuni 
-kielikylpykoulujen oppilaista noin 95 % oli etnisiä havaijilai-
sia vuonna 1998 (Warner 2008: 138). Käsittelen kysymystä 
etnisiteetin ja kielenelvytyksen suhteesta alaluvussa 8.1. 

(4) Havaijin revitalisaatioon liittyvät samat haasteet kuin ne, 
mitä kohtaa inarinsaamen kieliyhteisö ja mikä tahansa kie-
liyhteisö, jonka kielen siirtymisen pääfoorumi on – ainakin 
revitalisaation alkuaikoina – koulu ja päivähoito. Nämä foo-
rumit eivät riitä siihen, että kielestä tulisi lapsille luonteva 
kommunikointikieli kaikilla domeeneilla. Luokkahuoneen 
ja koulun ulkopuolella, harrastuksissa ja ystäväpiirissä val-
litsee enemmistökieli. ”Virkakieli”, luonnehtii eräs haas-
tatteluaineistoni kielipesälapsen isä inarinsaamen kielen 
funktiota omalle lapselleen. Sam L. No‘eau Warner (2008: 
141) perustelee havaijinkielisten domeenien laajentamisen 
tarvetta: 

If Hawaiians harbor any genuine hope of reviving 
the language, it must be revived in domains outside 
as well as inside the classroom. A language cannot 
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be perpetuated in a single domain such as school 
or the church. Children will need to be able to 
communicate their feelings, hopes, opinions, and 
thoughts in Hawaiian in all domains of life if the 
language is to truly survive. Planners for indige-
nous or native languages should be aware of this 
from the start - -.
’Jos havaijilaiset elättelevät todellista toivoa kielen 
elpymisestä, se täytyy elvyttää yhtä lailla luok-
kahuoneen ulkopuolella kuin sisällä. Kieltä ei voi 
säilyttää yksittäisillä domeeneilla kuten koulussa 
tai kirkossa. Lasten täytyy voida kommunikoida 
tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuk-
sistaan havaijiksi kaikilla elämänaloilla, jotta kieli 
todella säilyy. Alkuperäis- ja natiivikielten suun-
nittelijoiden on tiedostettava tämä alusta saakka - -.’

Havaijin kielen käyttöaloja onkin jatkuvasti pyrittty laajentamaan 
tietoisen yhteisöllisen toiminnan kautta. Olthuisin, Kivelän ja Skut-
nabb-Kankaan mukaan (2013: 204) havaijinkielisessä yhteisössä 
on onnistuttu integroimaan pitkän tähtäimen revitalisaatiosuunni-
telmat yhteisön jokapäiväiseen elämään. He viittaavat Wilsoniin ja 
Kamanāhan (2009), jotka kuvaavat koulujen määrätietoisia pyrki-
myksiä havaijin kielen vakiinnuttamiseksi nuorison kommunikoin-
tikieleksi. Havaijinkielisissä kouluissa omakielisen opetuksen osuus 
on 100 % esikoulusta 12. luokalle saakka. Englantia aletaan opettaa 
aikaisintaan 5. luokalla ja myös sitä opetetaan havaijin kielellä. Kol-
masluokkalaisten odotetaan puhuvan keskenään yksinomaan havaijia, 
ja neljänneltä luokalta alkaen oppilaat auttavat ja rohkaisevat nuorem-
piaan oman kielen käytössä. Wilsonin ja Kamanān mukaan kokonaan 
omakielinen kouluopetus on ratkaisevassa roolissa siinä, että lapset ja 
nuoret todella alkavat puhua keskenään omaa kieltään. (Olthuis & al. 
2013: 204–208; Wilson & Kamanā 2009: 369–375.)
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6. 2.3  Ural i la iset  k ie let

Inarinsaame kuuluu saamelaiskielenä uralilaiseen kielikuntaan, josta 
usein käytetään myös rajaavampaa nimitystä ”suomalais-ugrilainen 
kielikunta”. Uralilaisen kielikunnan kielistä vain kolme – suomi, viro 
ja unkari – ovat itsenäisten valtioiden pääkieliä ja sikäli täysin tur-
vatussa asemassa. Loput määrittelytavasta riippuen 30–40 kieltä ovat 
vähemmistökieliä Norjan, Ruotsin, Suomen, Venäjän, Viron ja Latvi-
an alueilla. UNESCO:n uhanalaisuusluokituksen mukaan kaikki ura-
lilaiset vähemmistökielet ovat uhanalaisia, suurin osa vähintään vaka-
vasti uhanalaisia (ks. Moseley / UNESCO 2010). Sivuan uralilaisten 
vähemmistökielten siirtymistä sukupolvelta toiselle alaluvussa 9.3.2.

Kielipesätoiminta on levinnyt Saamenmaalta muiden uralilais-
ten kielten pariin vähitellen tiedon lisääntymisen ja kokemusten ja-
kamisen myötä. Olen itse ollut tekemässä tätä työtä. Suomalainen 
Uhtua-seura ry aloitti vuonna 1999 hankkeen, jonka tuloksena Vienan 
Karjalan Uhtualle perustettiin kaksi karjalankielistä kielipesää. Ryh-
mät toimivat itsenäisinä ryhminä kahden venäjänkielisen lastentarhan 
yhteydessä, niissä oli kummassakin kaksi opettajaa, yksi apulainen 
ja vuodesta riippuen 12–20 lasta. Kuvaan karjalankielistä kielipesä-
toimintaa pro gradussani (Pasanen 2003, painamaton). Vuonna 2006 
kaksi kielipesää yhdistettiin yhtenäiseksi ”karjalankieliseksi lastentar-
haksi”, mutta samalla kielipesämenetelmän periaatteista itse asiassa 
luovuttiin ja ryhmäkokoja kasvatettiin niin, että kielipesämenetelmän 
toteuttaminen kävi mahdottomaksi. Karjalan kieli jäi uudessa lasten-
tarhassa sivuosaan, eikä lastentarhasta ole vuoden 2006 jälkeen voinut 
puhua kielipesänä. 

Vuonna 2008 käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston rahoittama 
Suomalais-ugrilainen kielipesähanke, jonka tavoitteena oli levittää 
tietoa kielipesästä revitalisaatiokeinona Venäjän uralilaisten kielten 
puhujayhteisöissä (ks. Suomen Kulttuurirahasto: Kulttuurirahasto 
haluaa pelastaa pienet sukukielet). Hanketta koordinoi suurimmaksi 
osaksi Suomi–Venäjä-seura. Toimin kielipesähankkeen vetäjänä syk-
syyn 2012 saakka. Sen jälkeen Suomen Kulttuurirahasto rahoittaa 
Suomi–Venäjä-seurassa edelleen vuoden 2015 loppuun saakka suun-
niteltua jatkohanketta ”Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit lasten-
tarhoissa”, joka jatkaa kielipesähankkeen aihepiirin parissa. 
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Suomalais-ugrilaisen kielipesähankkeen puitteissa pidettiin Ve-
näjän eri suomalais-ugrilaisilla alueilla tiedotusseminaareja, joiden 
aiheina olivat kaksi- ja monikielisyys, kielten uhanalaistuminen ja 
revitalisaatio, kokemukset revitalisaatiosta eri puolilta maailmaa ja 
kielipesämenetelmän periaatteet ja käytäntö. Kielipesä osoittautui 
hankkeen aikana poliittisesti erittäin ongelmalliseksi kielenelvytys-
muodoksi Venäjällä. Varhainen, täydellinen kielikylpy vähemmistö-
kielellä on joidenkin Venäjän federaation viranomaisten ja aluehallin-
non edustajien silmissä nähty segregaation ja ekstremismin muotona. 
Näin siitä huolimatta, että kielipesätoiminnasta puhuttaessa on aina 
korostettu vanhempien vapaata valintaa, kaksikielisyyden tavoitetta 
ja kielipesätoiminnan luonnetta avoimena, etnisyydestä riippumatto-
mana kielenelvytysmuotona. Erityisen kielteisen kannan toimintaan 
otti Venäjän federaation Alueellisen kehityksen ministeriö (ks. esim. 
Uralistica 7.3.2012 ja Финугор: Александр Журавский…). Venäjä 
on kuitenkin sitoutunut Euroopan Neuvoston vähemmistöjen suoje-
lun puiteyleissopimukseen, jonka valossa vähemmistökielellä jär-
jestetty varhaiskasvatus ja kouluopetus ovat osa kielivähemmistöjen 
tukemista (ks. Аsetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 
puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta). Venäjän perustuslaissa 
ja useissa alueellisissa kielilaeissa taataan kansalaisille oikeus valita 
vapaasti kasvatuksen ja opetuksen kieli (Конституция Россиийской 
Федерации, 26. artikla; ks. lisäksi esim. Karjalan tasavallan vä-
hemmistökielilaki О государственной поддержке карельского, 
вепсского и финского языков в Республике Карелия, 5. artikla). 

Suomalais-ugrilaisen kielipesähankkeen välillisenä tulokse-
na useilla Venäjän alueilla syntyi lastentarharyhmiä, joita kutsutaan 
kielipesäksi tai kielikylvyksi. Useissa tapauksissa kielipesän tunnus-
merkit eivät kuitenkaan täyty, koska ryhmissä puhutaan lapsille sekä 
venäjää että vähemmistökieltä. Tällä hetkellä kielipesätoiminta joko 
varsinaisessa muodossa tai osittaisena kielikylpynä on alkanut Venä-
jällä tietojeni mukaan seuraavilla alueilla: Karjalan tasavalta, Marin 
tasavalta, Mordovian tasavalta, Udmurtian tasavalta, Komin tasavalta, 
Hanti-Mansian piirikunta ja Taimyrin dolgaanien ja nenetsien kun-
tapiiri. Kielet, joita tässä toiminnassa käytetään ovat: karjala, vepsä, 
niittymari, udmurtti, ersä, mokša, komi, hanti, mansi, enetsi, ngana-
sani ja dolgaani (huom., näistä viimeksi mainittu ei kuulu uralilaisiin 
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vaan turkkilaisiin kieliin). Kominkieliset ryhmät Komin tasavallassa 
muistuttavat toimintaperiaatteiltaan eniten globaalia kielipesäkonsep-
tia. Komin tasavallassa kielipesän menestystä selittää mm. se, että ai-
noana Venäjän suomalais-ugrilaisena alueena siellä on ollut jo vuosia 
käytössä kokonaan kominkielinen, mutta äidinkielisille lapsille suun-
nattu lastentarhan opetusohjelma (ks. Коми школа: Лаборатория 
национальных проблем дошкольного образования). Muista alu-
eista poiketen omakielisellä lastentarhatoiminnalla on siis Komissa 
virallinen asema. 

Venäjällä kielipesätoiminnan erityisvaikeudet ovatkin viran-
omaisten nihkeän suhtautumisen lisäksi liittyneet tiukasti sitovaan 
opetusohjelmaan ja omakielisten opetusohjelmien puuttumiseen, eten-
kin kaupungeissa ja keskuskylissä suuriin ryhmäkokoihin ja kaksikie-
lisyydestä yhä eläviin negatiivisiin stereotypioihin ja harhaluuloihin. 
Yksi merkittävä ongelma on se, että Venäjän koulujärjestelmä toimii 
muutamia turkkilaiskielten puhuma-alueita lukuunottamatta koko-
naan venäjäksi ja vähemmistökielillä on siinä vain opetettavan aineen 
asema (ks. Zamjatin & al. 2012: 43–44, 106–108, 130–131). Niinpä 
vanhemmat empivät usein kielipesän valintaa, jos perheessä ei puhuta 
vähemmistökieltä: lapsen kielitaidolla on tällöin heikot mahdollisuu-
det kehittyä tai edes pysyä yllä lastentarhaiän jälkeen. Yleinen pelko 
on Venäjällä myös se, että vähemmistökieltä omaksuva kielipesälapsi 
ei opi riittävästi venäjän kieltä menestyäkseen venäjänkielisessä kou-
luopetuksessa. Useimmissa ympäristöissä tällainen pelko on Venäjän 
nykyoloissa luonnollisesti täysin absurdi. 

Muista kuin Venäjällä asuvista uralilaisten kielten puhujista Ete-
lä-Viron võrulaiset alkoivat soveltaa kielipesämenetelmää kielensä 
elvyttämisessä syksyllä 2009 (ks. Võro instituut: Keelepesä arengu-
kava, painamaton). Suomessa, Nurmeksen kaupungissa on vuodesta 
2009 alkaen toiminut karjalankielinen kielipesä. Se on järjestetty per-
hepäivähoitona yhden opettajan voimin, joten kerrallaan toimintaan 
on päässyt mukaan korkeintaan neljä kokopäiväistä lasta. (Ks. Tut-
kimusretkellä-blogi 21.4.2010.) Karjalan kielen seura ja eräät muut 
Suomessa toimivat karjalaisjärjestöt ovat suunnitelleet karjalankielis-
ten kielipesien perustamista myös muille paikkakunnille, joilla asuu 
merkittäviä määriä karjalankielisiä ja heidän jälkeläisiään, kuten Joen-
suu ja Helsinki. Mm. liiviläisten, meänkielisten ja kveenien taholla on 
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ollut suunnitelmia kielipesätoiminnan aloittamiseksi, mutta ne eivät 
ole toistaiseksi johtaneet tuloksiin. 

6.3  K iel ipesätoiminta  Saamenmaalla

Suomenkielisessä kielentutkimuksen alan kirjallisuudessa ensim-
mäinen maininta kielipesästä on tietääkseni Marjut Aikion väitös-
kirjassa vuodelta 1988, jonka lopussa (s. 316) tutkija pohtii revitali-
saatioperspektiivejä Saamenmaalla ja viittaa māorien Kōhanga Reo 
-liikkeeseen. Leena Hussin mukaan (1999: 145) tiedon Kōhanga Reo 
-toiminnasta toi Saamenmaalle Tove Skutnabb-Kangas, joka esitteli 
ideaa vieraillessaan 1980-luvulla useissa saamelaisyhteisöissä. Ina-
rinsaamelaisista asiaa ehdotti ensimmäisenä Matti Morottaja Anarâš-
lehden pääkirjoituksessa joulukuussa 1992 (Morottaja M. 1992c). 
Kielipesistä on lyhyessä ajassa muodostunut olennainen osa Suomen 
saamelaiskielten elvytystä ja vahvistamista. Seuraavassa tulee esille 
inarinsaamenkielinen kielipesätoiminta, toiminta Suomen muilla saa-
men kielillä ja rinnakkaisesimerkkejä muista saamelaisyhteisöistä. 

6 .3.1   Anarâšk ie lâ  ser v i  r y :n  inar insaamenk iel iset 
k ie l ipesät

Olen kuvannut Inarin kirkonkylän ja Ivalon inarinsaamenkielisten 
kielipesien syntyprosessia alaluvussa 4.2. Se tulee esille vielä pe-
rinpohjaisemmin pro gradussani (Pasanen 2003, painamaton). Tässä 
alaluvussa on tarkoitus tarkastella sitä, mikä on inarinsaamenkielisten 
kielipesäryhmien tilanne vuonna 2014, miten niitä hallinnoidaan ja 
mitä ongelmia toiminnassa on. 

Inarin kirkonkylällä toimii kaksi kielipesää: Piervâl ja Piäju. 
Molemmat sanat tarkoittavat inarinsaamessa pesää, piervâl linnun ja 
piäju nisäkkään pesää. Molemmissa ryhmissä saa olla 8 kokopäiväis-
tä ja 2 osapäiväistä lasta. Ryhmien välillä vallitsee periaatteellinen 
jako, jonka mukaan Piervâl on tarkoitettu alle 4-vuotiaille ja Piäju 
sitä vanhemmille lapsille. Ideaalitapauksessa lapsi aloittaa Piervâlis-
sa esim. 1-vuotiaana ja siirtyy Piäjuun sinä vuonna, kun täyttää neljä 
vuotta. Käytännössä esimerkiksi syksyllä 2013 Piervâlissa oli myös 
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4-vuotiaita lapsia, koska Piäjussa ei ollut tilaa uusille lapsille. Paikko-
ja vapautuu sen mukaan, miten lapsia siirtyy kouluun, ja määrä vaih-
telee vuosittain. Keskimäärin samana vuonna syntyneitä lapsia on pari 
kolme, mutta on myös suurempia ikäluokkia ja toisaalta sellaisia vuo-
sia, jolloin kouluun siirtyjiä on vain yksi. Esikoulua käydään Inarin 
kirkonkylällä yhtenäiskoulussa, ja yleensä inarinsaamenkielisen esi-
opetuksen lapset ovat tulleet iltapäivähoitoon kielipesään. Inarinsaa-
menkielisen päivähoidon suosio on Inarin kirkonkylällä kasvanut vii-
me vuosina voimakkaasti. Useina viime vuosina kaikkien halukkaiden 
lapsia ei ole voitu ottaa kielipesään. On keskusteltu myös kolmannen 
ryhmän perustamisen tarpeesta (Yle Sápmi 23.5.2013).

Se, että ryhmät toimivat erillään eivätkä yhtenä suurempana päi-
vähoitoyksikkönä, johtuu Suomen päivähoitoa koskevista säädöksis-
tä. Jos päivähoitoyksikkö on tarkoitettu suuremmalle joukolle kuin 
8+2 lasta, sen työntekijöiltä edellytetään korkeampaa koulutusta: yk-
sikön johtajalla tulee olla lastentarhaopettajan ja muilla työntekijöillä 
perhepäivähoitajan pätevyys. Tällaisiin vaatimuksiin inarinsaamen 
kieliyhteisö ei ole pystynyt vastaamaan, sillä vain osalla kielipesien 
työntekijöistä on lastenhoitoalan koulutusta, ja kautta aikain vain yh-
dellä työntekijällä on ollut lastentarhaopettajan koulutus. Kyseessä on 
tavallinen uhanalaisen vähemmistökielen dilemma. Kielitaito ja muo-
dollinen pätevyys eivät useinkaan kohtaa, ja kadotetun sukupolven 
ongelma (ks. alaluku 4.4.2) vaikuttaa suuresti kieliyhteisön käytössä 
oleviin henkilöresursseihin. 

Ivalossa inarinsaamen kielipesä toimii niin ikään 8+2 -paikkaise-
na perhepäivähoitopaikkana. Ivalossa, toisin kuin Inarissa, kielipesän 
kysyntä ei ole ylittänyt tarjontaa, eikä ryhmä ole kaikkina vuosina ol-
lut täynnä. Yksittäistä syytä tähän on vaikea osoittaa. Ivalo on Inaria 
huomattavasti suurempi taajama ja siellä asuu runsaasti inarinsaame-
laista ja inarinsaamelaistaustaista väkeä, jolla voisi kuvitella olevan 
kiinnostusta kielenelvytykseen. Toisaalta Ivalo on jo lähtökohtaisesti 
suomenkielinen kuntakeskus, jossa ei ole vastaavia saamen kieliin ja 
kulttuuriin liittyviä työpaikkoja kuin Inarin kylällä, ja jossa saamen 
kieli ei ehkä näyttäydy esim. työllistymismahdollisuuksien suhteen 
samalla tavoin hyödyllisenä kuin Inarin kirkonkylässä. Myös Ivalon 
kouluissa inarinsaamen asema on huomattavasti heikompi kuin Ina-
rissa (ks. luku 4.3), mikä saattaa vaikuttaa vanhempien motivaatioon. 
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Jos kielipesästä ei ole jatkumoa kouluun eikä kotona puhuta saamea, 
vanhemmat saattavat epäillä, onko kielipesästä lapselle hyötyä. 

Kaikki kolme inarinsaamenkielistä kielipesää ovat Anarâškielâ 
servin hallinnoimia päivähoitoryhmiä. Perheille kyse on kunnallisesta 
hoidosta, sillä Inarin kunta ostaa päivähoitopalvelut AS:ltä. Hoitopai-
kan hakeminen ja hoitomaksujen määräytyminen noudattavat samaa 
kaavaa kuin muissakin kunnallisissa päivähoitopaikoissa. Työnteki-
jöille kyse on kuitenkin yksityisestä työnantajasta. AS:n kielipesä-
työntekijöiden lukumääräksi on vakiintunut kahdeksan: Piervâlissa on 
kolme työntekijää, Piäjussa kolme ja Ivalon Kuáti-ryhmässä kaksi. Li-
säksi yhdistyksellä on osa-aikainen hallintotyöntekijä, joka hallinnoi 
yhdistyksen toimintaa, erityisesti kielipesätyötä. 

Kielipesätoiminta on moninkertaistanut AS:n rahaliikenteen ja 
työnmäärän, ja suuri osa tästä työstä tehdään edelleen vapaaehtois-
voimin. Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri-rahastonhoitaja, Anarâš-
lehden päätoimittaja ja muut aktiivit eivät saa työstään palkkaa. 
Kolmen kielipesän hallinnoiminen on pienelle kansalaisjärjestölle 
valtava haaste. Syksyllä 2014 Saamelaiskäräjillä aloitti työn kielipe-
sätoiminnan ohjaaja. Kielipesäohjaajan tehtävänä on ohjata kaikkia 
Suomen kieli- ja kulttuuripesiä, edistää kielipesätoimintaa ja toimia 
yhteistyössä eri tahojen kanssa kielipesätoimintaan liittyen (Yle Sáp-
mi 28.7.2014).

6.3 . 2   Koltansaamenk iel inen k iel ipesätoiminta

Suomessa puhuttavista saamen kielistä koltansaamea käytettiin ensim-
mäisenä kielipesätoiminnassa. YK:n kansainvälinen alkuperäiskanso-
jen teemavuonna 1993 Sevettijärvellä toimi puolisen vuotta kokei-
luluontoinen koltansaamen kielipesä, joka ei positiivisista tuloksista 
huolimatta vielä johtanut pysyvään toimintaan. Kokeilua rahoitti sosi-
aali- ja terveysministeriö. (Huss 1999: 145; Seurujärvi-Kari 2012: 20.)

Yleisellä tasolla on todettava, että kielipesätoimintaa on kestämä-
töntä edistää väliaikaisten, lyhyisiin rahoituspätkiin perustuvien pro-
jektien muodossa. Kielipesää, kuten käänteistä kielenvaihtoa ylipään-
sä, on mahdotonta nähdä projektina, joka loppuu, kun haluttu tulos on 
saavutettu. Lasten kaksikielistyminen vie vuosia, eikä yhden ikäluo-
kan kaksikielistäminen suinkaan riitä. Toiminnan projektiluontoisuus 
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ja epävarmuus heikentävät vanhempien ja työntekijöiden motivaatio-
ta. Jotta kielipesä pääsee todella vaikuttamaan kielitilanteeseen, se on 
vakiinnutettava osaksi normaalia päivähoitojärjestelmää. 

Seuraavan kerran kielipesätoiminta käynnistyi Sevettijärvellä 
nelivuotisella EU-projektirahoituksella syksyllä 1997. Sevettijärven 
koulun pihapiirissä toimivassa ryhmässä oli aluksi kaksitoista lasta. 
Toiminta tapahtui koltansaamen kielellä ja kolttasaamelainen kulttuu-
ri oli vahvasti esillä. Ensimmäistä toimintavuotta kuvaavan raportin 
mukaan kaikki lapset alkoivat ymmärtää päivittäiset perusasiat koltan 
kielellä jouluun mennessä ja tuottaa kieltä itse ensimmäisen vuoden 
loppuun mennessä. Keskenään lapset puhuivat suomea. Sevettijärven 
kielipesän toimintaedellytyksiä vahvisti suuresti se, että kielipesästä 
tuli yhteinen asia, joka herätti kiinnostusta ja sai tukea pienessä ja tii-
viissä kyläyhteisössä. (Huss 1999: 145–146.)

EU-kielipesähankkeen päätyttyä toimintaan tuli vuosien tau-
ko, kunnes syksyllä 2008 Ivalossa avattiin koltankielinen kielipesä, 
joka toimii edelleen. Tämä ryhmä on 8+2 -paikkainen (8 kokopäivä-
paikkaa ja kaksi osapäiväpaikkaa) kunnallinen ryhmäperhepäiväko-
ti. Seuraavana syksynä kielipesä avattiin jälleen Sevettijärvellä. Tätä 
ryhmää hallinnoi kolttasaamelaisten Saa´mi Nue´tt -järjestö. Järjes-
tely oli samankaltainen kuin Anarâškielâ servillä: Inarin kunta osti 
päivähoitopalvelun järjestöltä ja kunta sai pääosan rahoituksesta Saa-
melaiskäräjien kautta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Myös Suo-
men Kulttuurirahasto on tukenut Saa´mi Nue´ttin kielipesätoimintaa. 
Sevettijärven alueella on vuosia kärsitty lapsipulasta, mutta tilanne 
näyttää olevan kohentumassa. Syksyllä 2014 Saa´mi Nue´tt joutui 
kuitenkin henkilöresurssien puutteen vuoksi vetäytymään kielipesä-
toiminnan vetovastuusta. Loppuvuonna 2014 tilanne näyttää siltä, että 
Inarin kunta on ottamassa Sevettijärven kielipesän hallinnoitavakseen 
ja toiminta pääsee jatkumaan keskeytyksettä (Yle Sápmi 19.11.2014).

6 .3.3   Pohjoissaamenk iel inen k ie l ipesätoiminta  ja 
päivähoito  Suomessa

Eri puolilla saamelaisaluetta ja lisääntyvässä määrin muualla Suomes-
sa tarjotaan päivähoitoa pohjoissaamea äidinkielenään puhuville lap-
sille. Inarissa pohjoissaamenkieliset perhepäivähoitoryhmät toimivat 
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kirkonkylällä ja Ivalossa. Näihin ryhmiin otetaan lapsia, joiden ko-
tikielenä on saame. Tavoitteena on, että lapset puhuvat saamea ak-
tiivisesti ja myös keskenään. Vaikka pohjoissaamen kieliyhteisössä 
ei ole tapahtunut vastaavaa kielen siirtymisen totaalista katkeamista 
kuin inarin- ja koltansaamen kieliyhteisöissä, monissa perheissä poh-
joissaamen kieli on kadonnut (esim. Rasmussen 2013). Kielipesätoi-
mintaa ei kuitenkaan ole juurikaan ollut tarjolla. Joissain tapauksissa 
pohjoissaamenkielisiin päivähoitopaikkoihin on tiettävästi otettu lap-
sia myös sellaisista perheistä, joissa saamea ei puhuta systemaattisesti 
kotikielenä. 

Suomen ensimmäinen pohjoissaamenkielinen kielipesä aloitti 
toimintansa Vuotsossa vuonna 2007. Se on toiminut siitä saakka, tosin 
vaihtelevassa muodossa. Joinakin vuosina suomenkielinen ryhmä on 
toiminut samoissa tiloissa, toinen ryhmän opettajista on ollut suomen-
kielinen tai toiminta on ollut vain osapäiväistä. Syksystä 2011 saakka 
kielipesä on toiminut omissa tiloissaan kokopäiväisesti kahden tai kol-
men saamenkielisen työntekijän vetämänä. Vuotson kielipesälapsis-
ta osa on siirtynyt kouluun suomenkieliselle luokalle ja osa saamen-
kieliselle. Koulun, kielipesän ja kunnan välillä ei ole aina vallinnut 
yksimielisyys siitä, voivatko kielipesälapset itsestäänselvästi siirtyä 
saamenkieliseen opetukseen. Saamenkielisessä opetuksessa on nähty 
ongelmallisena se, että kielipesälasten kielitaito ei ole äidinkielisten 
lasten tasolla, ja nämä suomenkielistävät luokkaa. Suomenkieliseen 
opetukseen siirtyminen taas johtaa lapsen saamentaidon taantumiseen, 
ainakin jos saamea ei puhuta kotikielenä. Tällöin koko kielipesätoi-
minnan mielekkyys joutuu kyseenalaiseksi.

Utsjoella ja Karigasniemellä aloitettiin kielipesätoiminta syksyl-
lä 2011. Molemmat ryhmät toimivat pohjoissaamenkielisen päivähoi-
don yhteydessä erillisinä ryhminä. Enontekiön kunnassa ei toistaiseksi 
ole kielipesää, mutta siellä toimii pohjoissaamenkielinen kielipesäker-
ho, joka tarjoaa kaikille halukkaille kielisuihkun tyyppisesti pohjois-
saamenkielisiä leikkituokioita pari tuntia viikossa. 

Helsingissä, Itä-Pasilassa aloitti toimintansa pohjoissaamenkie-
linen kielipesä vuonna 2013. Máttabiegga-nimisessä ryhmässä oli 
syksyllä 2014 kuusi lasta (Kansanuutiset Verkkolehti 26.8.2014). Hel-
singissä järjestetään myös pohjoissaamenkielistä, äidinkielisille lap-
sille tarkoitettua päivähoitoa. Tämä ryhmä aloitti toimintansa syksyllä 
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2013 Ruoholahdessa päiväkoti Troolarissa (Helsingin kaupunki, var-
haiskasvatusvirasto: Päiväkoti Troolari). Syksyllä 2014 pääkaupunki-
seudun City-Sámit ry alkoi suunnitella saamenkielisen koululuokan 
perustamista niitä lapsia varten, jotka omaksuvat saamea kielipesässä 
tai kotonaan (Yle Sápmi 23.10.2014). Saamenkielistä päivähoitoa äi-
dinkielisille lapsille on lisäksi järjestetty saamelaisalueen ulkopuolella 
ainakin Oulussa, vuodesta 2002 kerhotoimintana yhtenä päivänä vii-
kossa ja vuodesta 2010 alkaen kokopäivähoitona, sekä Rovaniemellä 
(Arola 2014, painamaton).

Inarin ja Sodankylän kunnat kartoittivat vuoden 2012 aikana 
yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa tarvetta pohjoissaamenkielisen 
kielipesätoiminnan laajentamiseen (Saamelaiskäräjät: Ajankohtais-
ta 14.6.2012 ja 28.11.2012). Vuonna 2013 vastaava selvitys tehtiin 
Enontekiön kunnassa (Yle Sápmi 24.9.2013). Rovaniemellä toimi-
va saamelaisjärjestö Mii ry on ajanut aktiivisesti kielipesätoiminnan 
aloittamista Rovaniemellä. 20 lapsen vanhemmat ovat ilmoittaneet 
halukkuutensa antaa lapsensa Rovaniemen kielipesään, ja heistä kol-
melle halutaan nimenomaan inarinsaamenkielistä kielipesäpaikkaa 
(Yle Sápmi 19.7.2013). Vuoden 2014 loppuun mennessä nämä kie-
lipesätoiminnan laajentamishankkeet eivät kuitenkaan ole johtaneet 
uusien ryhmien perustamiseen. 

6 .3.4   K ie l ik y lpy  muil la  saamen k ie l i l lä 

Eri puolilla Saamenmaata toimii tai on toiminut saamenkielisiä lasten 
päivähoitoryhmiä, jotka kontekstiltaan ja periaatteiltaan muistuttavat 
Suomen saamelaisten kielipesätoimintaa, vaikka nimitys ”kielipesä” 
ei olisikaan niiden yhteydessä käytössä. Norjassa, Divtasvuodnan eli 
Tysfjordin kunnassa on elvytetty luulajansaamen kieltä kielipesää 
muistuttavan toiminnan muodossa vuodesta 1989 saakka. Tällöin nel-
jän saamelaisperheen vanhemmat perustivat Ájluoktan (= Drag) ky-
lään yksityisen lastentarhan Vuonak Sámemáná. Vaikka kyse on luu-
lajansaamen kielen vahvasta ja perinteisestä puhuma-alueesta, kielen 
siirtyminen lapsille oli katkennut, ja nuorin luulajansaamea äidinkiele-
nään oppinut oli tuolloin 29-vuotias. Lastentarha oli aluksi kokonaan 
aktiivisten vanhempien käsissä, ja ryhmä koostui heidän lapsistaan, 
joille puhuttiin kotona saamea ainakin jossain määrin. Myöhemmin 
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lastentarhaa alkoi hallinnoida saamelaiskulttuurikeskus Árran, ryh-
mäkoko kasvoi ja mukaan tuli myös täysin norjankielisiä lapsia. Vuo-
nak Sámemáná -tarhan periaate on alusta asti ollut se, että siellä puhu-
taan vain saamea. Norjankielisten lasten myötä käytäntöä on muutettu 
niin, että lapset saavat käyttää myös norjan kieltä, mutta tavoitteena on 
edelleen aktiivinen luulajansaamen kielen taito ja käyttö. 1990-luvun 
edetessä ja saamenkielisten lasten lisääntyessä Ájluoktan koulussa 
aloitettiin luulajansaamenkielinen opetus. Sen suurimpana ongelmana 
on ollut oppimateriaalin vähyys. (Huss 1999: 142–145.) 

Jon Todal on kuvannut (2006, 2007) Norjan Engerdalin kunnas-
sa sijaitsevan eteläsaamelaisen yhteisön Svahken Sijten eteläsaamen 
kielen språkmotiveringsprosjekt-nimellä toiminutta revitalisaatiohan-
ketta. Hanke alkoi vuonna 2000. Aloite tuli vanhemmilta ja hanke oli 
nimenomaan paikallisyhteisön käsissä, mutta myös Norjan Saamelais-
käräjät osallistui siihen. Eteläsaame oli uhanalaistunut alueella siihen 
pisteeseen, että harvat vanhemmat osasivat kieltä ja suurin osa puhu-
jista oli vanhuksia. Kieltä opetettiin koulussa, mutta lapset eivät sitä 
kautta oppineet kieltä aktiivisesti. Språkmotiveringsprosjekt tähtäsi 
siihen, että Svahken Sijten lasten tulisi oppia todella puhumaan etelä-
saamea. Projektin aikana eteläsaamesta tehtiin toiminnan, kommuni-
koinnin ja opetuksen kieli paikallisessa Elgå Center -koulussa, jossa 
toimii sekä lastentarha että peruskoulu. Mallia otettiin mm. māorien 
Kōhanga Reo -liikkeestä.

Opettajapulasta johtuen täydellisen kielikylvyn luominen ei on-
nistunut, mutta merkittävä osa lastentarhan ja koulun toiminnasta saa-
tiin käännettyä saamenkieliseksi. Lasten kielen kehittymistä seurattiin 
ja arvioitiin. Havaittiin, että he oppivat saamea aktiivisesti ja alkoivat 
puhua sitä saamenkielisen henkilökunnan kanssa, mutta eivät juuri-
kaan keskenään. Heidän kielitaitonsa oli niin vahva, että he pystyivät 
osallistumaan saamenkieliseen kouluopetukseen. Lasten vanhemmille 
järjestettiin omia eteläsaamen kielikursseja, jotta nämä voisivat tukea 
lastensa kaksikielistymistä. Svahken Sijten språkmotiveringsprosjekt 
kesti viisi vuotta. (Todal 2006 ja 2007.) 
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6.4   K iel ipesätoiminnan vaikutuk set 
inar insaamen puhujayhteisöön

Millaisia vaikutuksia kielipesätoiminnalla on ollut inarinsaamen pu-
hujayhteisöön? Seuraavassa analysoin vaikutuksia viidellä osa-alu-
eella: lasten kaksikielisyyden, kouluopetuksen, vanhempien ja kodin, 
yhteisön kieliasenteiden ja kielenvalinnan sekä lastenkulttuurin do-
meeneilla (ks. kuvio 3). 

Kuvio 3: Kielipesän vaikutusalueita

Käytän analyysini pohjana kieliyhteisön jäsenten haastatteluaineis-
tosta poimittuja narratiiveja. Pääasiassa äänessä ovat kielipesälasten 
vanhemmat, joista olen haastatellut kahdeksaa vuosien 2005–2006 ai-
kana. Narratiiveja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että inarinsaamen-
kielisen kouluopetuksen ja vapaa-ajan toiminnan tilanne, samoin kuin 
aikuisopiskelumahdollisuudet ja sitä myöten inarinsaamen puhuvien 
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vanhempien määrä, ovat kehittyneet merkittävästi vuoden 2006 jäl-
keen. Vanhempien näkemyksistä kuvastuu aika, joka ei ole kaukana, 
mutta jolloin kielen käyttömahdollisuudet olivat huomattavasti kape-
ammat kuin tutkimusjakson lopussa, vuonna 2014. Haastatteluhetkel-
lä kahdeksasta vanhemmasta vain yksi osasi inarinsaamen kieltä.

6 .4.1  Lasten kak sik ie l isy ys

Kielipesän tavoite on lasten kannalta katsottuna kouluikään mennes-
sä kehittynyt toiminnallinen kaksikielisyys, joka mahdollistaa heidän 
osallistumisensa saamenkieliseen opetukseen. Haastattelemillani las-
ten vanhemmilla on varsin realistinen kuva lastensa kaksikielisyydes-
tä ja kielenvalinnasta. He ovat tyytyväisiä siihen, miten hyvin lapset 
ovat kieltä kielipesässä omaksuneet, mutta huolestuneita inarinsaa-
menkielisten domeenien vähyydestä lastensa elämässä. He kuvaavat 
lasten kielenvalintaa selkeänä: inarinsaamea käytetään kielipesässä ja 
koulussa ja tiettyjen inarinsaamenkielisten aikuisten kanssa, mutta ei 
kotona. Tämä on luonnollista tilanteessa, jossa vanhemmat itse eivät 
juurikaan osaa kieltä.

[lapsi]han ei ole sitä kotona halunnu puhua. Tiukka raja ollu 
ainakin alkuaikoina, että ei kotona puhuta, se kuuluu vaan sinne 
kielipesään.

Se on kyllä aivan ehoton, että rajautuu kielipesään, kielipesän 
työntekijöihin ja kouluun.

No ne ei kotona oikeestaan niinkun puhu saamen kieltä.

Jotkut lapset ovat käyttäneet kotonakin tietyistä asioista kielipesässä 
opittuja sanoja: 

Sitten ne sen sano saamen kielellä, että ”kumipäddi”, että ”anna 
mulle kumipäddi”. [kumipäddi ’kuminauha’]

Lapset ovat myös saattaneet iloita roolistaan inarinsaamentaitoisena 
perheenjäsenenä, joka voi opettaa muita:
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[lapsi] kyseli meiltä saamen kielen sanoja ja me arvattiin, että 
mitä ne on. Semmonen leikki.

Kävin siellä inarinsaamen kielen kurssilla ja mullon ne kirjat 
ja kaikki, niin [lapsen] kans sitten, että sie alat mun kans niitä 
lukkeen ja opettaan, niin se on ensin että EN, ja sitten toisaalta 
pikkusen sitä kiinnostaaki kyllä. Että voi olla, että se onnistuu 
tässä ajan myötä.

No sitähän, välittömästihän sitä joutu kielikouluun, että [lapsi]
han alako heti opettammaan.

Vain yksi haastattelemastani kahdeksasta vanhemmasta osasi itse 
inarinsaamen kieltä. Hänen pyrkimyksensä puhua kieltä kotona eivät 
aina herättäneet lapsissa riemua: 

No joskus vasiten yritän alkaa puhumaan inarinsaameksi jotaki, 
mut se, lapset kääntää sen kyllä äkkiä, no kyllä ne yrittää vas-
tata, mutta [lapsi] on että ”äiti, ole hiljaa, et sinä osaa”. 

Lasten torjuvista reaktioista vanhempien inarinsaamen käyttöä koh-
taan on raportteja myös siltä ajalta, jolloin inarinsaamen puhuminen 
kodeissa on lisääntynyt (esim. Olthuis & al. 2013: 65). Kyseessä on 
kaksi- ja monikielisten lasten parissa yleinen, mutta yleensä ohime-
nevä ilmiö, joka liittyy eri kielten prestiisiin, merkitykseen ja työn-
jakoon lapsen elämässä (ks. Baker 2000: 64–66; Barron-Hauwaert 
2004: 33–36). 

Millaista kielipesälasten puhuma inarinsaamen kieli sitten on? 
Asiasta ei valitettavasti ole olemassa ajantasaista tutkimustietoa. Pro 
gradussani (Pasanen 2003: 60–86, painamaton) olen lyhyesti esitel-
lyt karjalan- ja inarinsaamenkielisten kielipesälasten kielen piirteitä. 
Aineisto, johon kuvaus perustuu, on kerätty karjalankielisestä kieli-
pesästä vuosina 2000–2001 ja inarinsaamenkielisestä kielipesästä 
vuonna 2001. Totean pro gradussani, että inarinsaamen kielipesälap-
sia voi selvästi pitää kaksikielisinä. He käyttävät saamea aktiivisesti 
ja noudattavat yleisesti ottaen kielenvalintaa, jonka mukaan saamea 
puhutaan saamenkielisille aikuisille, mutta lasten kesken valitaan suo-
mi. He pystyvät tuottamaan inarinsaamen kieltä kokonaisin lausein ja 
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spontaanisti. Lasten inarinsaamenkielisessä puheessa on runsaasti suo-
men kielen interferenssiä. Graduuni sisältyvistä esimerkeistä käy ilmi 

a)  morfologinen interferenssi, esim. 

Dinosaurukseh láá kuollum sukupuuttoon 
’Dinosaurukset ovat kuolleet sukupuuttoon’ (2003: 80, esimerkki 69) 

Tässä sana dinosaurus, joka yhtä hyvin suomen- kuin saamenkieli-
nen, on saanut suomenkielisen taivutusvartalon s:ks ja toisaalta ina-
rinsaamenkielisen monikon nominatiivin päätteen h. Suomenkielinen 
verbi kuolla on taivutettu partisiipin perfektiksi inarinsaamenkielisen 
m-päätteen avulla.  

b)  syntaktinen interferenssi, esim. 

Tust lii muččâdeh korvakorut 
’Sinulla on kauniit korvakorut’ (2003: 77, esimerkki 48) 

Tässä lause noudattaa suomen omistusrakenteen lauseoppia, jonka 
mukaan olla-verbi on yksikössä, vaikka omistettava on monikossa. 
Saamen kielessä verbi tulisi monikkoon. Samoin attribuuttina toimiva 
adjektiivi muččâđ ’kaunis’ on taivutettu suomen mallin mukaan moni-
kossa, vaikka saamessa attribuutti ei yleensä taivu. 

Tun lah emäntä ja mii lep pennuid 
’Sinä olet emäntä ja me olemme koiria’ (2003: 76, esimerkki 44)

Tässä lauseessa sana peenuv ’koira’ on suomen kielen syntaksin mu-
kaisesti taivutettu monikon partitiiviin. Saamessa odotuksenmukainen 
muoto olisi monikon nominatiivi. 

c)   sanastollinen interferenssi. Lapset käyttävät runsaasti suo- 
 men kielen sanoja, sekä verbejä että nomineja. Esimerkiksi

Uážum-uv mun mehua? 
’Saanko minä mehua?’ (2003: 78, esimerkki 55)

Osaatko tun porgâđ tágáriid? 
’Osaatko sinä tehdä tällaisia?’ (2003: 78, esimerkki 57)
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Muu eeči lii mettässä. 
’Minun isäni on metsässä.’ (2003: 77, esimerkki 50)

Graduni kieliaineistossa näkyy monia kielellisiä ongelmakohtia, joita 
kielipesälapsilla on havaittu myöhempinäkin vuosina (ks. 5.4, 6.5.1 ja 
8.2.3). Esimerkiksi verbien taivuttaminen preteritissä ja duaalimuoto-
jen käyttäminen tuottavat monille lapsille vaikeuksia. 

Tutkimusprosessini alussa suunnittelin sisällyttäväni lasten ina-
rinsaamen kielen piirteet osaksi tutkimusaineistoani. Vuosina 2005–
2006 keräsin kielipesässä jonkin verran materiaalia lasten kielestä. 
Nauhoitin heidän puhettaan ja muutaman lapsen kanssa tein kehittele-
mäni kielitestin, jonka oli määrä havainnollistaa lasten inarinsaamen 
kielen taitoa sekä metakielellistä kompetenssia eli ymmärrystä kielen, 
tässä tapauksessa kahden tai kolmen osaamansa kielen olemassaolosta 
ja ominaisuuksista. Nauhoitin myös inarinsaamenkielisten koululais-
ten kieltä ja haastattelin muutamaa oppilasta. Haastattelukysymykset 
liittyivät lasten ajatuksiin omasta kielitaidostaan ja kielenkäytöstään. 
Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että kielellisen aineiston sisällyttä-
minen tutkimukseeni levittäisi aiheen liian laajaksi eikä sopisi tutki-
mukseni kielisosiologiseen lähestymistapaan. 

6.4. 2  Kouluopetus

Luvussa 4.3 tulee pääpiirteittäin ilmi inarinsaamenkielisen kouluope-
tuksen aloittaminen ja järjestäminen erilaisine haasteineen. Edelly-
tykset inarinsaamenkieliselle kouluopetukselle on synnyttänyt nimen-
omaan kielipesätoiminta. Kielipesien konkreettisin seuraus ovat olleet 
niissä inarinsaamenkielistyneet lapset, ja ilman inarinsaamenkielisiä 
lapsia omakielistä aineopetusta eri aineissa ei olisi voitu aloittaa. Pe-
riaatteessa olisi tietenkin voitu päätyä myös kielikylvyn aloittamiseen 
vasta koulutasolla. Tehokkaimmin kieltä kuitenkin opitaan alle kou-
luikäisenä. Kielipesät ovat vaikuttaneet kouluopetuksen järjestämis-
mahdollisuuksiin myös epäsuorasti, muutenkin kuin inarinsaamen 
kieltä puhuvien lasten kautta. Kielipesätoiminnan myötä suuri joukko 
aikuisia on opetellut inarinsaamen kieltä, ja sillä tavoin kieliyhtei-
sö on saanut uusia jäseniä, joista osa on toiminut mm. opettajina ja 
oppimateriaalityössä. 
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Inarinsaamenkielinen kouluopetus koski haastattelujen aikaan 
vain Inarin koulua. Ivalossa inarinsaamenkielinen opetus otti ensi-
askeleitaan vasta vuonna 2014 (ks. 4.3). Inarinsaamenkielisen aine-
opetuksen aloittamista on viivästyttänyt ainakin opettajapula. Minulla 
ei ole tietoa siitä, ovatko Ivalon kielipesälasten vanhemmat vaatineet 
inarinsaamenkielisten opetusryhmien perustamista, mutta ainakaan 
julkisuudessa tällaista keskustelua ei ole käyty. Voi olla, että asiaan 
vaikuttaa osaltaan inarinsaamen kielen erilainen asema Inarissa ja Iva-
lossa (ks. 6.3.2).

Siitä saakka, kun inarinsaamenkielinen opetus alkoi Inarin kou-
lussa, siihen ovat Inarin kielipesistä siirtyneet paria poikkeusta lu-
kuunottamatta kaikki lapset. Osa kielipesälapsista on tosin muuttanut 
pois paikkakunnalta, jolloin inarinsaamenkielinen opetus ei ole ollut 
mahdollista. Ainakin viisi Ivalossa asuvaa koululaista on useamman 
vuoden ajan kulkenut tai parhaillaan kulkee Inarin koulussa inarin-
saamenkielisen opetuksen vuoksi. Vanhemmilta inarinsaamenkielisen 
opetuksen valinta on haastatteluaineistoni mukaan edellyttänyt priori-
soimista ja pohdintaa. Lapsen laittaminen kielipesään on ollut helppo 
ratkaisu, inarinsaamenkielisen opetuksen valinta vaikeampi. 

Olin vähän huolestunu, kun mennään ekaluokalle, että vielä 
eskari tuntu ihan luonnolliselta, mutta sitte - -.

Ei se ollu itestäänselvä, että mie siitä tosiaan kyllä keskustelin.

Se ei oo niin itsestäänselvä. Et kielipesään on paljon helpompi 
laittaa ku kouluun. Sitte siinä alkaa miettimään kaikkee ihan 
opetukseen liittyvää.

Vanhemmat ovat pohtineet monenlaisia inarinsaamenkieliseen ope-
tukseen liittyviä kysymyksiä ja myös keskustelleet niistä lähipiirin ja 
muiden kielipesälasten vanhempien kanssa. Tavalliset huolenaiheet 
liittyvät oppimateriaalitilanteeseen, opettajien pätevyyteen ja omaan 
inarinsaamen taidon puutteeseen.

Suomenkielisellä puolella olis pätevä opettaja, nimenomaan 
pedagogisesti pätevä, en muusta pätevyyestä nyt puhu. 
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Onhan se tietenki vähän erikoista, että monistenippuja. [viittaa 
inarinsaamenkieliseen oppimateriaaliin; kirjojen sijasta materi-
aali oli usein itse tehtyä ja monistettua]

Mullon ainoo joka mietityttää siinä, et miten sitte ite pystyy tuke-
maan sitä lapsen koulunkäyntiä. Et se vaatii sitte enemmän iteltä 
myöskin panostamista ja oikeesti todellista halua opiskella sitä 
kieltä.

Kielipesätoiminnan tavoitteeksi AS asetti jo ennen ryhmien avaa-
mista sen, että lapsi pystyy kouluun siirtyessään osallistumaan ina-
rinsaamenkieliseen äidinkielen opetukseen ja eri aineiden opetukseen 
(Morottaja 1994b). Tämän tavoitteen voi katsoa toteutuneen sillä pe-
rusteella, että lähes kaikki Inarin kielipesälapset ovat siirtyneet inarin-
saamenkieliseen opetukseen ja että kielipesälasten koulumenestykses-
sä ei ole havaittu ongelmia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
kielipesälasten kouluopetuksessa olisi erityishaasteita. Opettajat ovat 
huomanneet, että kielipesälasten kielitaidon erityispiirteiden takia hei-
tä varten pitäisi mieluiten olla omia oppimateriaaleja. Vieraana kiele-
nä inarinsaamea oppiville tarkoitettu materiaali ei missään nimessä 
käy, mutta useimpien lasten kielitaito ei vastaa sellaisen lapsen kie-
litaitoa, joka on oppinut kieltä kotonaan ja puhuu sitä kotikielenään. 
Nykyään inarinsaamenkielisessä opetuksessa on tosin myös lapsia, 
jotka puhuvat inarinsaamea kotikielenään. Eräs inarinsaamenkielisen 
luokan opettaja kuvailee:

Ko sämikielâ ij lah sii eenikielâ ijge tot lah tienávt vieres kielâ-
gin, te kolgâččij leđe taggaar oppâmateriaal, ete ij lah liijgás 
vaigâd ijge lah liijgás älkkee. Et oro lemin motomin váhá, ovdâ-
merkkân pirâstiäđu kirje lii váhá liijgás vaigâd, tegu toh läittih 
meiddei tom, tuom oskoldâhkirje, ete tot-uv lii liijgás vaigâd.
’Kun saame ei ole heidän äidinkielensä eikä se ole sillä lailla 
vieraskaan kieli, niin pitäisi olla sellaista oppimateriaalia, että ei 
ole liian vaikeaa eikä ole liian helppoa. Että tuntuu olevan joskus 
vähän, esimerkiksi ympäristötiedon kirja on vähän liian vaikea, 
niin kuin ne moittivat sitä, tuota uskonnon kirjaa, että sekin on 
liian vaikea.’

UH9_VALMIS.indd   232UH9_VALMIS.indd   232 17.5.2015   21:45:0117.5.2015   21:45:01



K I E L I P E S Ä  R E V I T A L I S A A T I O N  T E K I J Ä N Ä

2 3 3

Myös vanhempien haastatteluissa tulee esille epäilys siitä, miten las-
ten kielitaito riittää äidinkielisille tarkoitetun oppimateriaalin omak-
sumiseen. Eräs inarinsaamea aikuisena opiskellut vanhempi kertoo ti-
lanteesta, jossa hän luki lastensa kanssa yhdessä ympäristötiedon (yt) 
kokeeseen:

Ja me sitte luettiin, me luettiin vuorotellen niitä kappaleita - - 
niin tuota, mie kysyin sitte, että ymmärrättekö te tästä mittään, 
kun minen oikeen ymmärrä näitä kaikkia sanoja, no avainsanoja 
siinä, niin ”ei me kaikkea ymmärretä”. Et siinä tuli mielee, että 
miten se niinkö tämä yt:n oppimine sitte. Kielelle se on hyvä, 
mutta miten se niinkö tämä yt. Miten sitä oppii, jos sitä ei kaik-
kea ymmärrä?

Yksi inarinsaamenkielisiin luokkiin liittyvä erityishaaste on inarin-
saamenkielisen ympäristön luominen ja ylläpitäminen. Inarinsaamen-
kielisten luokkien tavoite on se, että luokissa puhutaan vain saamea, 
mutta tavoite ei aina toteudu. Lasten ja ryhmien välillä on eroja sen 
suhteen, kuinka suuri osa kommunikaatiosta tapahtuu inarinsaameksi. 
Parhaassa tapauksessa lapsi puhuu saamea aina opettajalle ja luokkati-
lanteissa useimmiten myös toisille lapsille, mutta voi olla niinkin, että 
lapsia täytyy jatkuvasti muistuttaa saamen puhumisesta, eikä kieli tah-
do siltikään pysyä yllä kommunikaatiokielenä. Tietyssä iässä lapsilla 
näyttää olevan tendenssi ”boikotoida” saamen puhumista erityisesti 
ryhmätilanteissa ja yleisillä paikoilla. Samaan aikaan he voivat kyllä 
käyttää saamea aktiivisesti esim. kotona tai opettajan kanssa kaksin 
ollessaan. Välitunneilla ja koulun ulkopuolella inarinsaamenkielisten 
koululaisten välillä tuntuu vallitsevan suomen kieli. (Ks. myös 4.3 ja 
8.2.3.)

Analysoin pro gradu -tutkielmassani (Pasanen 2003: 74–75, pai-
namaton) inarinsaamen kielipesälasten kielenvalintaa sen valossa, mi-
ten inarinsaamenkielisen aikuisen ja toisten lasten läsnäolo vaikuttaa 
suomen ja inarinsaamen kielen valintaan. Ryhmittelin erilaisia vuoro-
vaikutustilanteita karkeasti seuraavasti:

(1) Lapsi vastaa opettajan kysymykseen muodollisessa tilanteessa.
(2) Lapsi vastaa opettajan kysymykseen vapaassa tilanteessa.
(3) Lapsi puhuu opettajalle.
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(4) Lapsi puhuu yleisesti kaikille.
(5) Lapsi puhuu toiselle lapselle.

Esitin, että todennäköisyys saamen kielen valintaan on suurimmillaan 
ensimmäisessä tapauksessa ja pienimmillään viidennessä. Nähdäkseni 
samat periaatteet vallitsevat pitkälti myös koululaisten parissa. Lapset 
tiedostavat, että inarinsaamenkielisille aikuisille, kuten opettajalle tu-
lee puhua saamea, vaikka kaikki eivät joka tilanteessa käytännössä 
teekään niin. Inarinsaamenkielisen aikuisen läsnäolo vuorovaikutu-
stilanteessa voi vaikuttaa niin, että lapset puhuvat myös keskenään 
inarinsaamea.

6 .4.3  Vanhemmat ja  kot i

Kielipesät vaikuttavat yhä vahvemmin vanhempien ja kotien kieliti-
lanteeseen. Muutos on tapahtunut vähin erin toimintavuosien aikana, 
ja siihen on osaltaan vaikuttanut aikuisille tarjotun kielikoulutuksen 
määrä ja laatu. Suuri osa lasten vanhemmista on opiskellut inarinsaa-
men kieltä, ja monissa kodeissa on ruvettu käyttämään inarinsaamea. 
Useissa tapauksissa kielenkäytön lisääntyminen ulottuu ydinperheen 
ulkopuolelle sukulaisiin ja tuttavapiiriin. Yksi esimerkki on kuvattu 
kielipesälasten äidin, inarinsaamen täydennyskoulutuksen läpikäy-
neen Suvi Kivelän lyhytfi lmissä Uđđâsist šoddâm – Reborn (Kivelä 
2012). Filmissä esiintyy kolme sukupolvea: Kivelän lapset, jotka ovat 
oppineet inarinsaamen kielipesässä, heidän isänsä, joka ei ole koskaan 
oppinut inarinsaamea ja isän äiti, joka on äidinkielinen inarinsaamen 
puhuja. Lasten isoäiti on kielipesän ja aikuiskoulutuksen myötä ryhty-
nyt puhumaan inarinsaamea pojanpojilleen, vaikka 1960-luvun alussa 
syntyneelle pojalleen ei sitä puhunut ja vaikka oli monen vuosikym-
menen ajan ylipäänsä käyttänyt kieltä vähän. Esimerkkejä samantyyp-
pisestä monta sukupolvea koskevasta käänteisestä kielenvaihdosta on 
inarinsaamen kieliyhteisössä useita.

Vielä vuonna 2005 vain jokunen kielipesälasten vanhemmista 
osasi inarinsaamen kieltä. Muutama oli opiskellut kieltä kevätluku-
kaudella 1999 järjestetyllä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen perus-
kurssilla, muutama itsekseen tai lyhytkursseilla. Tässä vaiheessa ina-
rinsaame oli kotikielenä vain parissa pikkulapsiperheessä. Vanhemmat 
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tiedostivat, että heidän olisi hyvä opetella kieltä myös lapsen kielel-
lisen tulevaisuuden kannalta, pystyäkseen auttamaan lasta läksyissä, 
tukeakseen tämän kielenkäyttöä – tai joissakin tapauksissa, ymmär-
tääkseen mitä tämä puhuu!

Me ollaan monta kertaa mietitty, tai naurettu ku se [lapsi] hokee 
jotai hirveesti ja selkeesti tarkottaa jotain, niin me, et voi ei, 
nytkö se jo alkaa. Et lapsi voi todellakin kirjaimellisesti sanoa 
parinkymmenen vuoden päästä, että vanhempani eivät ymmär-
täneet minua. 

Kuinka laajalti kielipesälasten vanhemmat ovat haastattelujen jälkeen 
opiskelleet inarinsaamen kieltä? Esimerkinomaisesti tarkastelen ke-
väällä 2013 Inarin kirkonkylän kahdessa kielipesässä olleiden lasten 
vanhempien inarinsaamen kielen taitoa. 17 lapsesta 12 oli perheistä, 
joissa ainakin toinen vanhemmista puhuu inarinsaamea. Osa lapsista 
oli keskenään sisaruksia. Kaikki inarinsaamea puhuvat vanhemmat 
olivat kieltä aikuisena opetelleita L2-puhujia. Useimmissa niistä per-
heistä, joissa kummallakaan vanhemmalla ei ollut aktiivista inarinsaa-
men taitoa, ainakin toinen vanhemmista osasi kieltä vähän tai puhui 
kotikielenä jotain muuta saamen kieltä kuin inarinsaamea. 

Vanhempien tilanne on siis muuttunut merkittävästi verrattuna 
kielipesätoiminnan alkuvuosiin. Inarinsaamen kielen aikuisopiskelu-
mahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti tutkimukseni tarkaste-
lujakson aikana vuosien 1997 ja 2014 välillä. 1990-luvulla järjestettiin 
vain yksi inarinsaamen kielen pitempi kielikurssi, kun taas nykyään 
inarinsaamen kokovuotisia kursseja järjestetään joka vuosi. Lisäksi 
lyhytkursseja järjestetään useampi vuodessa, kieltä opetetaan kansa-
laisopistossa ja yliopistossa, ja vähitellen parantuneen oppimateriaali-
tilanteen turvin myös kielen itsenäinen opiskelu on helpottunut. (Ks. 
syvemmin 4.4 ja 5.1.)

 Kielen opiskelu ei kuitenkaan vielä tarkoita, että kieltä alettai-
siin puhua kotikielenä, ainakaan säännöllisesti tai ainoana kotikiele-
nä. Haasteita, joita uhanalaista vähemmistökieltä aikuisena oppineet 
L2-puhujat kohtaavat pyrkiessään ottamaan kielen käyttöön lastensa 
kanssa, on kuvattu kielisosiologisessa kirjallisuudessa jonkin ver-
ran. Mainitsemisen arvoinen on esim. Leanne Hintonin toimittama 
artikkelikokoelma Bringing our languages home (2013), jossa hyvin 
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erikokoisia ja eri tilanteessa eläviä vähemmistökieliä puhuvat van-
hemmat kuvaavat kokemuksiaan kielen puhumisesta kotona; mukana 
on kiinnostavasti myös lasten kokemuksia aiheesta. Joissakin kirjan 
esimerkeissä on kyse jo puhekäytöstä kadonneista kielistä, joita elvy-
tetään – tai herätetään – yksittäisissä perheissä (esim. Doe Baird 2013 
wampanoagin kielestä), ja joissakin hyvin pienistä ja uhanalaisista 
kielistä, joita osaa enää kourallinen ihmisiä (esim. Albers & Albers 
2013 karukin kielestä). Toisaalta mukana on myös suurempia vähem-
mistökieliä puhuvia perheitä (esim. Mac Póilin 2013 iirin kielestä). 
Vanhempien kokemuksista hyvin tavallisina nousevat esille oman kie-
litaidon vajavaisuus, pelko virheellisen tai köyhän kielen siirtämisestä 
lapselle, kielen siirtämisen edellyttämä valtava työmäärä, lasten pro-
testikaudet vähemmistökieltä vastaan ja ulkopuolisten kummastelu. 
Silti useimmat kirjan vanhemmat ovat pysytelleet johdonmukaisesti 
vähemmistökielessä ja kokeneet kielen elvyttämisen perheessään hy-
vin palkitsevana ja tervehdyttävänä prosessina. 

Suvi Kivelä kuvaa (Olthuis & al. 2013: 65–66) niitä vaikeuksia, 
joita inarinsaamen kielen käyttäminen lasten kanssa on hänen per-
heessään aiheuttanut. Kivelä on perheen suomalaisena vanhempana 
ottanut inarinsaamen kielen käyttöön opittuaan kieltä inarinsaamen 
täydennyskoulutuksessa 2009–2010, ja kuten tämän alaluvun alussa 
tulee ilmi, hänen lastensa isoäiti on niin ikään alkanut puhua kieltä po-
janpojilleen. Kivelän vanhempi, tuolloin vielä alle kouluikäinen poika 
reagoi ajoittain voimakkaan torjuvasti siihen, että äiti alkoi puhua tälle 
saamea: 

I remember that once my elder son, who was fi ve years old at 
the time, shouted at me: “Mun jiem haalijd kuldâliđ tuu, ko tun 
sáárnuh nuuvt hitásávt!” [‘I don’t want to listen to you because 
you talk so slowly!’]. Ironically, it was his fi rst whole sentence in 
AS that was directed to me. 
’Muistan, kuinka vanhempi poikani, joka oli silloin viisivuotias, 
huusi minulle kerran: ”Mun jiem haalijd kuldâliđ tuu, ko tun 
sáárnuh nuuvt hitásávt!” [’Minä en halua kuunnella sinua, kun 
sinä puhut niin hitaasti!’] Ironista kyllä, se oli hänen ensimmäi-
nen minulle kohdistamansa inarinsaamenkielinen lause.’
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6 .4.4   Yhteisön k ie l iasenteet  ja  k ie lenval inta

Marjut Aikio (1988: 312) kuvaa saamen kielen kieltämisen myötä syn-
tynyttä kielenpuhumisen tabua, joka liittyy erityisesti saamen kielen 
puhumiseen nuorille sekä nuorten saamen kielen puhumiseen. Ilmiö 
on tuttu myös inarinsaamen kieliyhteisössä. Haastatteluaineistossani 
tulee esille kielipesälasten vanhempien toive siitä, että inarinsaamelai-
set isovanhemmat alkaisivat puhua lapselle inarinsaamea, mutta myös 
se, että tämä ei ole aina onnistunut. Joidenkin vanhemman sukupolven 
edustajien on ollut mahdotonta muuttaa totuttuja kielenkäyttömalleja. 
Kysymys on ihmisistä, jotka eivät ole puhuneet inarinsaamea omille 
lapsilleen eivätkä kenties lapsille ylipäänsä. 

On se yrittäny, mutta se kääntyy niin helposti suomen kielelle - - 
vaikka alottaa ehkä parilla lauseella. - - Se on jotenki jumissa.

On, on yritetty. Mieki olen monesti sille sanonu, muttei se, ei se 
käänny siihe.

No sit sieltä tuli inariks jotain [lapsenlapselle], niinku muutama 
lause ja sit se TAAS vaihto suomeen.

Samasta ilmiöstä kertovat myös kielipesän työntekijät toiminnan en-
simmäisten vuosien osalta: jotkut kielipesässä vierailleet vanhemmat 
kielenpuhujat eivät pystyneet puhumaan lasten kanssa saamea. He 
saattoivat aloittaa keskustelun saameksi, mutta vaihtaa suomeksi heti, 
kun lapsi sanoi jotain suomeksi tai käytti suomen kielen sanoja inarin-
saamen seassa. Eräs kielipesän työntekijä kuvaa ilmiötä:

Láá tagareh-uv ulmuuh, kiäh mättih kal anarâškielâ, mut ko toh 
láá tegu hárjánâm toos, et ij párnáigijn tááláá ääigist pyevti 
sárnuđ anarâškielâ, te mun lam keččâm, et tot lii viehâ väädis. 
Et toh sättih kal ettâđ muáddi celkkuu tuođâid anarâškielân, já 
jis pärni västid suomâkielân, te talle tot automaatilávt muttoo 
suomâkielân. - - Puáris ulmuin tot lii eidu vaigâd. 
’On sellaisiakin ihmisiä, jotka osaavat kyllä inarinsaamea, mutta 
kun ne ovat niin kuin tottuneet siihen, että ei lasten kanssa nyky-
ään voi puhua inarinsaamea, niin minä olen katsonut, että se on 
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aika vaikeaa. Että ne saattavat kyllä sanoa muutaman lauseen 
tosiaan inarinsaameksi, ja jos lapsi vastaa suomeksi, niin silloin 
se automaattisesti vaihtuu suomeksi. - - Vanhoilla ihmisillä se 
juuri on vaikeaa.’

Ilmeisesti tilanne, jossa lapsi vastaa inarinsaamenkieliseen puheeseen 
suomeksi, näyttää natiivipuhujasta helposti siltä, että lapsi ei osaa ina-
rinsaamea eikä kenties ymmärrä, mitä hänelle puhutaan. Tällöin kie-
lenvalinnasta epävarmempi henkilö vaihtaa automaattisesti suomeen. 
Eräs vanhempi kuvailee:

Kun musta se aina niinku sanoo et [lapsenlapsi] ei ymmärtäis. 
Niinku se on monesti jotenki perustellu sitä sillä - -. Et haloo, 
kyllähän se nyt ymmärtää, se ymmärtää sitä ihan yhtä hyvin ku 
suomee. Tai eihän se puhu suomeakaan vielä, eikä se estä sitä, 
etteikö sille vois puhua sitä.

Vanhempia isovanhempien kyvyttömyys puhua lapsille saamea on 
saattanut turhauttaa, mutta he ovat myös ymmärtäneet näitä ja toivo-
neet, että tilanne muuttuisi ajan mittaan. 

Mut se [isovanhempi], kyl mä uskon et se jotenkin tosta vielä 
pehmenee ku [lapsenlapsi] jonku aikaa tossa on ja se tulee van-
hemmaks.

Et sittekö se alkais vasta puhumaan, oisko niin, että sitte ku 
[lapsenlapsi] pystys sille vastaamaan. 

Havaintojeni mukaan isovanhempien ja muiden iäkkäämpien inarin-
saamelaisten vaikeus puhua lapsille inarinsaamea on haastattelujen 
aikaista tilannetta vuoden 2014 tilanteeseen verratessa selvästi häl-
ventynyt. Kielipesätoiminnan vakiintuessa ja laajentuessa inarinsaa-
menkielisiin lapsiin on yhteisössä totuttu. Useimmilla äidinkielisillä 
inarinsaamelaisilla lienee suvussaan tai tuttavapiirissään lapsi, joka 
on oppinut inarinsaamea kielipesässä. Heitä on kuultu radiossa ja näh-
ty televisiouutisissa sekä Unna Junná -lastenohjelmassa ja heistä on 
kirjoitettu lehtijuttuja. Kielipesälasten kanssa tekemisissä olleet äidin-
kieliset kielenpuhujat ovat tottuneet lasten puhumaan inarinsaameen 
ja oppineet luottamaan siihen, että lapset ymmärtävät heitä, vaikka 
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vastaisivatkin suomen kielellä. Yhteisössä näkyy tietynlainen posi-
tiivinen dominoefekti: kun yksi inarinsaamenkielinen isovanhempi 
on alkanut puhua lapsenlapsilleen ja muille nuoremman sukupol-
ven edustajille inarinsaamea, esimerkki on rohkaissut muita samaan 
ratkaisuun. 

Kyse on paitsi isovanhempien tottumisesta inarinsaamen käyt-
töön lasten kanssa, myös yleisestä, koko kieliyhteisöä koskevasta kie-
lenkäytön lisääntymisestä. Tämä positiivinen muutos mainitaan lähes 
jokaisessa aineistooni kuuluvassa haastattelussa, ja yleisesti sitä pide-
tään nimenomaan kielipesätoiminnan ansiona:

AP: Kuás tot tuu mielâst aalgij pajaniđ? 
’Milloin se [inarinsaamen kieli] sinusta alkoi nousta?’

NN: Tot aalgij talle, ko kielâpiervâleh algii sehe Anarist ete tää-
bbin Avelist te, te tot vistig párnáid vaikuttij ja talle val vuorâ-
sulmuid, et vuorâsulmuuh toh tegu, šleđgâšij taggaar tullâ. Et 
vuorâsulmuuh-uv algii kevttiđ kielâ ja mááccuhijd ja pihtâsijd 
algii orniđ ja rähtiđ ja rähtittiđ ja taid kárvudâttâđ. Te muu 
mielâst oro, et tot talle pajanij. 
’Se alkoi silloin, kun kielipesät alkoivat sekä Inarissa että täällä 
Ivalossa, niin se ensin lapsiin vaikutti ja sitten vielä aikuisiin, 
että aikuiset ne niin kuin, syttyi sellainen tuli. Että aikuisetkin 
alkoivat käyttää kieltä ja pukuja ja vaatteita alkoivat järjestää ja 
valmistaa ja valmistuttaa ja niitä pukea. Niin minusta tuntuu, 
että silloin se nousi.’

6.4.5  Lastenkult tuur i 

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattuja taide- ja 
kulttuuripalveluita, mutta myös lasten oman, leikkiin tai kerrontaan 
perustuvan itse luodun kulttuurin edistämistä (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö: Lastenkulttuuri). Inarinsaamenkielinen lastenkulttuuri on 
käytännössä syntynyt kielipesätoiminnan myötä. Ennen toista maail-
mansotaa, jolloin inarinsaamea laajalti puhuttiin lapsille kotikielenä, 
ei ollut olemassa erityistä lastenkulttuuria. Ennen vuotta 1997 ilmes-
tyi toistakymmentä lapsille tarkoitettua kirjaa, joko inarinsaameksi 

UH9_VALMIS.indd   239UH9_VALMIS.indd   239 17.5.2015   21:45:0117.5.2015   21:45:01



A N N I K A  P A S A N E N

2 4 0

kirjoitettuja tai käännettyjä. Näitä olivat mm. Samuli Aikion kirjoit-
tama ja Matti Morottajan kääntämä Nieidâ kote šoodâi kollekoalsin 
(Aikio S. 1982), Rauna Paadar-Leivon kirjoittama ja Matti Morottajan 
kääntämä Halstemjeegi noaidi (Paadar-Leivo 1990) ja Aune Kuuvan 
Tuálu faŋgâ (Kuuva 1994a).

Kielipesätoiminnan alettuakin lastenkulttuuri on kehittynyt vah-
vimmin nimenomaan kirjallisuuden alalla. Julkaisutoiminta on viime 
vuosina vilkastunut, vaikka kokonaisuudessaan lastenkirjoja on edel-
leen vähän. Kirjat voi jakaa 1) käännöskirjallisuuteen, jota edustavat 
mm. Matti Morottajan kääntämät Inga Borgin Puppâ-kirjat, joissa ku-
vataan Puppâ-peikon elämää ja seikkailuja Saamenmaan luonnossa 
(Borg 1996–2014), ja 2) inarinsaameksi kirjoitettuun kirjallisuuteen. 
Sen tuoreimpia edustajia ovat Marja-Liisa Olthuisin Njobžâvääri 
mainâseh -kirjasarja (Olthuis 2006–2009), Anja Kaarretin runokirja 
Máádu peivi, suotâs eivi (Kaarret 2014) sekä Riitta Vesalan kirjoit-
tamat ja kuvittamat Hirškikkâ-kirjat (Vesala 2014). Vuonna 1999 il-
mestyi ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa inarinsaamenkielinen nuor-
tenkirja, Petter Morottajan fantasiaromaani Suábi maainâs (Morottaja 
P. 1999). 

Radio- ja televisio-ohjelmien ja lastenkulttuuritapahtumien suh-
teen inarinsaamen kieli on edennyt 2000-luvulla pohjoissaamen kie-
len vanavedessä. Radion kolmikielinen lastenohjelma Binná Bánna 
sisältää joka viikko inarinsaamenkielisen osuuden. Samoin on ny-
kyään television Unna Junná -lastenohjelman laita; alkuvuosina ina-
rinsaamenkielisiä juttuja oli siinä silloin tällöin, mutta nykyään joka 
lähetyksessä. (Ks. myös 4.5.2 inarinsaamen kielen revitalisaatiosta 
median alalla.) Lastentapahtumista voi mainita alkuperäiskansojen 
musiikkitapahtuma Ijahis Idjan ja alkuperäiskansojen Skábmagovat-
elokuvafestivaalin yhteydessä joka vuosi järjestetyt lasten työpajat, 
joissa inarinsaame on yksi toimintakielistä. Silloin tällöin on järjestet-
ty muitakin inarinsaamenkielisiä tai monisaamenkielisiä työpajoja ja 
lyhytkursseja esim. animaation tekemisen ja teatterin alalta (Olthuis 
& al. 2013: 138). Kesinä 2013 ja 2014 Metsähallitus järjesti yhteis-
työssä Yle Sápmin kanssa lasten saamenkielisen elokuvaleirin, jossa 
toimintakielinä ovat kaikki kolme Suomen saamelaiskieltä (Metsähal-
litus 8.5.2014). 
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Resurssipulasta johtuen lapsille suunnattu inarinsaamenkielinen 
kulttuuritarjonta on jatkuvasti ollut tarpeisiin nähden vähäistä. Olt-
huis & al. (2013: 138) näkevät inarinsaamenkielisen kulttuuritarjon-
nan lapsille ja nuorille yhtenä kiireellisimmistä revitalisaatiotarpeista. 
Tämä koskee niin kirjoja, pelejä, lehtiä ja lastenohjelmia kuin harras-
tuksia ja tapahtumiakin. Edistystä tapahtuu hitaasti. Kuten eräs van-
hempi kuvaa: kaikki on taistelun takana. 

Sitten ku ensin saahaan lastenohjelmat, sitten pitää saaha nuor-
tenohjelmat, ja ku saahaan nuortenohjelmat ni sitte ajankoh-
taisohjelmat, ja kun me saamme ajankohtaisohjelmat ni sitte 
me haluamme luontodokumentteja ja kaikkea muuta vastaavaa. 
Elikkä ei mittään muuta ku vyörytystä vaan päälle.

Ylläoleva narratiivi kertoo inarinsaamen revitalisaatiosta jotakin olen-
naista. Revitalisaation päämäärät voivat näyttää ulospäin utopistisilta. 
Parikymmentä vuotta sitten kaikki se, mitä inarinsaamen kieliyhtei-
sössä on nyt saavutettu, näytti ehkä samalla tavoin utopistiselta kuin 
nyt näyttää ajatus inarinsaamenkielisistä luontodokumenteista televi-
siossa. Matti Morottaja sivuaa revitalisaation utopistisuutta ja realisti-
suutta erässä Anarâš-lehden pääkirjoituksessa (Morottaja M. 2006b):

Talle ko tággáár uccâ almugâs tego anarâšah-uv viggá ovdediđ 
kielâ já kulttuur, te ij koolgâ smiettâđ meendu ennuv, et lii-uvsun 
taat máhdulâš. Kalga keččâđ kuhás já uáiniđ ovdâskulij, kalga 
orvâđ. Taat pargo ij lah pessimistâi pargo. Lii pággu leđe opti-
mist. 
’Silloin kun tällainen pikkuinen kansa kuin inarinsaamelaiset-
kin yrittää edistää kieltä ja kulttuuria, niin ei saa miettiä liikaa, 
että onkohan tämä mahdollista. Pitää katsoa pitkälle ja nähdä 
eteenpäin, pitää rohjeta. Tämä työ ei ole pessimistien työtä. On 
pakko olla optimisti.’

On selvää, että kielipesätoiminta ja sen käynnistämä laajempi kääntei-
nen kielenvaihto on vaikuttanut lastenkulttuurin kehittymiseen aivan 
ratkaisevasti. Kielipesän ansiosta lastenkulttuurille on kysyntää, käyt-
täjiä ja kohderyhmä. Lastenohjelmilla on sisältöä, kun on lapsia, jot-
ka voivat esiintyä ohjelmissa ja tehdä niitä yhdessä aikuisten kanssa. 
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Suuri osa nykyisistä lastenkulttuurin aikuisista tekijöistä on uusia kie-
lenpuhujia, joiden kielenoppimisprosessiin kielipesä on vaikuttanut 
tavalla tai toisella. 

6.5   Yhteenvetoa k iel ipesätoiminnan 
merk it yk sestä

Mitä kielipesätoiminnalla on tähän mennessä saavutettu? Mikä on 
kielipesätoiminnan pitkän tähtäimen tavoite? Millaisia ongelmia toi-
minnassa on? Miltä tulevaisuus näyttää? Seuraavassa vedän yhteen 
tämän luvun tuloksia ja tarkastelen kielipesätoiminnan tulevaisuuden 
perspektiivejä toisaalta lasten ja toisaalta laajemmin kieliyhteisön 
näkökulmasta. 

6.5.1   K ie l ipesätoiminnan haasteet  vuonna 2014

Inarinsaamenkielisen kielipesätoiminnan suurimpina haasteina näyt-
täytyvät vuonna 2014 ensinnäkin koko saamenkielistä kielipesä-
toimintaa koskeva rahoituksen epävarmuus ja toisekseen edelleen 
puutteellinen työntekijätilanne. Vuosittain uudelleen neuvoteltava ja 
jaettava rahoitus on ristiriidassa saamen kielten pysyvän vahvistamis-
tarpeen kanssa (ks. myös 4.6.3). Se luo toiminnan ylle jatkuvan epä-
varmuuden ja haittaa pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta, joka olisi 
revitalisaatiotyössä tärkeää. Edelleen kieliyhteisössä on myös pula 
inarinsaamenkielisistä, koulutetuista lastenhoitoalan ammattilaisista. 
Intensiivisen aikuiskoulutuksen myötä työntekijöitä on löytynyt hel-
pommin, mutta useimmilla työntekijöillä ei ole lastenhoitoalan koulu-
tusta. Resurssien vähyydestä johtuen esimerkiksi kielikylpymenetel-
miin ja lasten kaksikielisyyteen liittyvä täydennyskoulutus kielipesien 
työntekijöille on jäänyt satunnaisten luentojen ja seminaarien varaan.

Yksi ongelma on se, että kielipesätoiminnan tuloksista ei ole 
olemassa tutkittua tietoa, joka olisi tarpeen toiminnan kehittämiseksi. 
Kehittämistarve koskee mm. kielipesän ja koulun nivelvaihetta. Ina-
rinsaamenkielisessä opetuksessa on havaittu, että kielipesästä kouluun 
siirtyvillä lapsilla on tiettyjä tyypillisiä aukkoja kielitaidossa ja paljon 
sellaisia morfologisia ja syntaktisia virheellisyyksiä, jotka pysyvät 
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vuodesta toiseen samoina (ks. 5.4.2, 6.4.1 ja Olthuis & Trosterud 
2015). Kielipesäryhmissä inarinsaamen kieli on toiminnan väline ja 
prioriteettina on toiminnallinen kielitaito, eikä lasten kielen kaikki-
en osa-alueiden ihanteelliseen kehittämiseen ole ollut resursseja. Toi-
minnan tehostaminen edellyttäisi ensinnäkin lasten kielen kehitystä 
koskevaa seurantatutkimusta, jonka pohjalta saataisiin kattava kuva 
siitä, millaista kielitaitoa kielipesät tuottavat. Samoin olisi tärkeää 
saada systemaattista tietoa lasten kieliasenteista ja kieli-identieetistä 
sekä siitä, miten lapset käyttävät inarinsaamen kieltä kielipesässä ja 
sen ulkopuolella. Kyse on koko inarinsaamen tulevaisuuden kannalta 
kriittisistä osa-alueista (ks. 8.2.2 ja 8.2.3). 

6 .5. 2   Lasten k ie le l l inen tulevaisuus

Kielipesätoiminnan kautta lapsista pyritään saamaan toiminnallises-
ti kaksikielisiä kieliyhteisön jäseniä, jotka pystyvät käyttämään ina-
rinsaamen kieltä erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa, 
integroituvat inarinsaamen puhujayhteisöön ja tuntevat inarinsaame-
laista kulttuuria. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että lapset – tai osa 
heistä – alkaisivat siirtää inarinsaamen kieltä seuraavalle sukupolvelle 
(esim. Olthuis 2007c). Haastattelemani kielipesien työntekijät mieltä-
vät oman työnsä merkityksen tässä hetkessä eivätkä tunnu katsovan 
kovin pitkälle tulevaisuuteen. He eivät ole innokkaita spekuloimaan 
sitä, millaiseksi lasten kielellinen tulevaisuus muodostuu tai miltä kie-
lipesien tilanne näyttää vuosikymmenien päästä. Sama pätee monin 
muihin haastateltuihin, joilta olen tiedustellut pitemmän tähtäimen 
näkemyksiä kielipesätoiminnasta ja inarinsaamen kielen tilanteen ke-
hittymisestä. Palaan näihin kysymyksiin luvussa 8.2. 

Kielipesälasten vanhempien haastattelut kuvastavat kiitollisuutta 
ja tyytyväisyyttä siitä, että lapset ovat päässeet omaksumaan inarin-
saamen kieltä, jota vanhemmat itse eivät ole oppineet. Vanhemmille 
kielipesän valinta lapsen hoitopaikaksi on ollut luonteva ja helppo, 
mutta kuten alaluvussa 6.4.2 tulee esille, lapsen kielellinen tulevaisuus 
kielipesän jälkeen on huomattavasti hankalampi aihe. Eräs vanhempi 
kuvaa sitä, miten voisi selittää lapselleen tämän olevan yhtäkkiä osa 
jotain suurta kokonaisuutta ja prosessia:
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Et ei sua niinku turhaan sinne laitettu, et kysymys on nyt vähän 
isommista asioista ku vaan susta ittestäs. - - ku sitä pysähtyy 
miettimään niin tulee, nousee pala kurkkuun et voi herrajju-
mala, et se on tosi iso, kauheen iso asia. 

Jotkut vanhemmat suhtautuvat melko pessimistisesti siihen, millainen 
inarinsaamen kielen rooli tulee olemaan lasten elämässä. Nuorisokult-
tuurin puuttuminen, inarinsaamen kieliyhteisön pienuus, inarinsaa-
menkielisten domeenien vähyys, odotettavissa oleva opiskeluaika ja 
paremmat työmahdollisuudet Inarin ulkopuolella saavat vanhemmat 
epäilemään, millä tavalla inarinsaame tulee kuulumaan lasten elämään 
koulun jälkeen. 

No valitettavasti se tuntuu siltä, että se jää siihen koulun piiriin. 
Kun ei ole mitään tarjontaa sitten inarinsaamenkielistä - - ei 
niinkö ole sillä lailla nuorille semmosta inarinsaamen kulttuu-
ria.

En tiiä, kyllä se taitaa ainakin vielä tuntua vähän siltä, että ei se, 
ei se ainakaan kovin yleiseks taija tulla. Se riippuu siitä poru-
kasta, ku se on vaan niin pieni se porukka, ja sitte ku se hajautuu 
aina yks Ivaloon ja yks minne lie - -.

Eihän sillä paljon mahollisuuksia ole, mutta toisaalta taas pak-
kohan sitä on olla idealisti ja uskoa siihen että kaikki on mahol-
lista. - - Mut onhan se parempi, että se kieli säilyy ees näin, ku 
että se kokonaan kuolis, että ei tässoo paljon valinnanvaraa.

Vanhemmat arvelevat, että se, säilyykö lasten inarinsaamen kielen taito ja 
käyttö ja tulevatko he aikanaan siirtämään kielen omille lapsilleen, riippuu 
monista tekijöistä, esim. tulevasta asuinpaikasta ja elämänkumppanista.

No jos [lapsella] ois inarinsaamenkielinen puoliso, niin ehkä se 
sitä kautta lähtis sitte. Tai jotenki se identifi oituisi työelämään, 
tai niinku tänne sillä lailla, että tämä Inari ja tämä inarinsaame-
lainen tausta ja kieli tulis hälle itelle merkityksellisemmäksi - -.

Sekihän paljon sitte riippuu siitä parisuhteesta.
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Se riippuu tietenki siitä, onko se täällä kasvamassa. Kyllähän se 
voi olla, jos se Helsinkiin muuttaa, niin hyvin vaikiaa.

Lapsen tulevaan elämänkumppaniin liittyen eräs vanhempi naurahtaa, 
että suunnilleen samanikäisten inarinsaamenkielisten ehdokkaiden ra-
jallinen joukko olikin jo hyvin tiedossa:

No, muutamat, kolme vaihtoehtoa. 
Joidenkin vanhempien vanhimmat lapset olivat haastattelujen aikaan 
jo siinä iässä, jolloin nuorten välinen yhdenmukaisuuden paine alkoi 
laimentaa intoa inarinsaamen kielen käyttöön ja inarinsaamelaisuuden 
esilletuomiseen. Vanhemmat uskoivat tämän olevan kuitenkin vain 
ohimenevä kausi.

Kyllä mie uskon, että sitten ku kielenpuhujia on enemmän ja, 
varsinki sitte, kun vähän varttuu ja alkaa ymmärtämään sen kie-
len tärkeyven ja ja arvon.

Kyllä uskon, että [lapsella] tullee vielä seki kausi, että se lait-
taa taas lapintakin päälle. - - Kyllä varmaan tullee se aika, että 
haluavat osottaa, että ovat inarinsaamelaisia.

6.5.3   K ie l ipesä  ja  käänteisen k ie lenvaihdon 
dominoefek t i

Aiemmin tässä luvussa on tullut ilmi, että vuonna 2005 kielipesälas-
ten vanhempia huolestutti inarinsaamen kielen kapea käyttöala lasten 
elämässä. Lapset käyttivät inarinsaamea kielipesässä tai koulussa ja 
niiden piiristä tuttujen inarinsaamenkielisten aikuisten kanssa, mut-
ta eivät juurikaan sellaisissa tärkeissä domeeneissa kuin kotonaan, 
harrastuksissaan tai ystäväpiirissään. Vanhemmista vain harva osasi 
inarinsaamea. Vuonna 2014 monet perushaasteet ovat samoja kuin 
tuolloin. Lasten keskinäisenä kielenä vallitsee suomen kieli, ja ina-
rinsaamenkielisen lastenkulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan tarjonta 
on, vaikkakin runsaampaa kuin vuonna 2005, niin edelleen tarpeisiin 
nähden vähäistä. Suuri muutos on kuitenkin tapahtunut inarinsaamen-
kielisten aikuisten määrässä. Nykyään merkittävä osa kielipesälas-
ten vanhemmista osaa inarinsaamen kieltä ainakin jossain määrin, ja 
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lasten ympärillä on nykyään vuoteen 2005 verrattuna muutenkin pal-
jon enemmän kielenpuhujia. Tämä tarkoittaa lapsille enemmän mah-
dollisuuksia kuulla inarinsaamea, puhua inarinsaamea, tottua erilaisiin 
inarinsaamen idiolekteihin eli yksittäisten puhujien puhetapoihin ja 
nähdä inarinsaamen kieli osana normaalia, arkipäiväistä kanssakäy-
mistä myös kielipesän ja koulun ulkopuolella. (Ks. myös Olthuis & 
al. 2013: 130–131.)

Inarinsaamen kieltä viime vuosina opiskelleilla aikuisilla vallit-
see laajalti sellainen kielenvalinta, että inarinsaamea puhutaan aina 
kun mahdollista, etenkin inarinsaamenkielisiksi tiedetyille lapsil-
le. Havaintojeni mukaan lapset suhtautuvat luontevasti näihin kieltä 
opetteleviin aikuisiin ja vastaavat näille yleensä inarinsaameksi. Tä-
hän viittaavat myös Olthuis & al. (2013: 130–131). Sellaisilla ina-
rinsaamenkielisillä vanhemmilla, jotka eivät välttämättä puhu inarin-
saamea lastensa kanssa systemaattisesti tai kodin seinien sisäpuolella 
ollenkaan, on havaitakseni taipumus puhua lapsilleen inarinsaamea 
tilanteissa, joissa on läsnä muita inarinsaamenkielisiä. Näin toimin 
myös itse. Olen eräässä blogikirjoituksessani (Tutkimusretkellä-blogi 
8.4.2010) perustellut asiaa seuraavasti: 

Yhdestä seikasta olen itse vakuuttunut vähemmistökielisiä yhtei-
söjä tutkiessani tai niissä muista syistä hengaillessani. Nimittäin 
siitä, että kielenvalinta on usein silkkaa matematiikkaa ja domi-
noefektin tulos.

Tämä on yksi syy siihen, miksi minä puhun lapsilleni inarinsaa-
mea sellaisissa tilanteissa, joissa on läsnä muita saamenkie-
lisiä. Olen huomannut käytännössä, mitä tapahtuu, jos puhun 
lapsilleni silloin suomea (niin kuin kotona heille enimmäkseen 
puhun): Ensinnäkin, kun saamen puhujat kuulevat minun puhu-
van lapsilleni suomea, hekin puhuvat näille todennäköisemmin 
suomea. Toisekseen, he saattavat ruveta puhumaan suomea 
myös minulle. Kolmannekseen, jos he eivät ole systemaattisia 
kielenvalinnassa omien lastensa kanssa, he saattavat vaihtaa 
suomeen myös näiden kanssa. Neljännekseen, ei ole juurikaan 
toivoa, että lapsemme puhuisivat tällaisessa tilanteessa saamea, 
jos me emme tee niin. - -
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Kielenvalinnan tiedostaminen onkin tärkeää uhanalaisten 
vähemmistökielen puhujayhteisössä. Se, millä kielellä yksit-
täinen puhuja puhuu tietyssä tilanteessa, vaikuttaa loppujen 
lopuksi koko ryhmän kielenvalintaan. 

Torkel Rasmussen (2013: 46–47) tarkastelee tätä yksilön ja ryhmän 
kielenvalinnan suhdetta Landryn, Allardin ja Henryn (Landry & al. 
1996: 447) käsitteen individual network of linguistic contacts kautta. 

Dát psykologalaš fáktorat váikkuhišgohtet olbmo gielalaš láht-
temiidda mat iešalddes váikkuhišgohtet olbmo lingvisttalaš 
oktavuođaid individuála fi erpmádahkii. Fierpmádat lea oas-
sin stuorát giellaservodagas ja nuppástusat ovttaskas olbmuid 
lingvisttalaš oktavuođaid individuála fi erpmádahkii šaddet 
loahpaloahpas váikkuhit olles joavkku etnolingvisttalaš ceav-
zinnávccaide - - 
’Nämä psykologiset tekijät alkavat vaikuttaa ihmisen kielelli-
seen käytökseen, joka itse asiassa alkaa vaikuttaa ihmisen kie-
lellisten yhteyksien yksilölliseen verkostoon. Verkosto on osana 
suurempaa kieliyhteisöä ja muutokset yksittäisten ihmisten kie-
lellisten yhteyksien yksilöllisessä verkostossa vaikuttavat loppu-
jen lopuksi koko ryhmän etnolingvistiseen elinvoimaisuuteen.’

Tarkasteltaessa kielipesätoimintaa tutkimukseni aikaperspektiivis-
sä 1997–2014 on ilmeistä, että kielipesätoiminta on sysännyt ina-
rinsaamen kieliyhteisössä käyntiin juuri Rasmussenin kuvaileman 
prosessin. Kielipesien kautta lasten perheiden ja sukujen muodosta-
missa verkostoissa on tapahtunut kielellisen käytöksen muutos, joka 
on lisännyt koko inarinsaamen kieliyhteisön etnolingvististä elinvoi-
maisuutta. Vaikka kielipesätoiminta ei ole koskettanut henkilökoh-
taisesti kaikkia inarinsaamelaisia ja inarinsaamen puhujia, pienessä 
yhteisössä se on päässyt vaikuttamaan tarpeeksi moneen verkostoon. 
Aloittaessani haastattelut vuonna 2005 tämä muutos oli vasta alku-
vaiheessa. Useimmat vanhemmat eivät osanneet inarinsaamea, olo-
suhteita sen tehokkaaseen oppimiseen ei vielä ollut ja monet kieli-
taitoiset isovanhemmat eivät puhuneet inarinsaamea lapsenlapsilleen. 
Ratkaisevana käännekohtana, jolloin kielipesätoiminnan yhteisölliset 
ulottuvuudet alkoivat toden teolla vaikuttaa kieliyhteisöön, näyttäytyy 

UH9_VALMIS.indd   247UH9_VALMIS.indd   247 17.5.2015   21:45:0217.5.2015   21:45:02



A N N I K A  P A S A N E N

2 4 8

inarinsaamen intensiivisen aikuisopetuksen käynnistyminen vuonna 
2009. Kielipesälasten perheitä koskeva kielellinen muutos kuvastaa 
paitsi konkreettista opiskelumahdollisuuksien parantumista, myös 
yhteisössä tapahtunutta ideologista selkiyttämistä (ks. 2.1.2). Sen tu-
loksena kielipesälasten vanhemmat ja isovanhemmat ovat sisäistäneet 
oman vastuunsa kielenpuhujina, lasten kielellisenä tukena ja kielen 
eteenpäin siirtäjinä. 

UH9_VALMIS.indd   248UH9_VALMIS.indd   248 17.5.2015   21:45:0217.5.2015   21:45:02



K I E L I P E S Ä  R E V I T A L I S A A T I O N  T E K I J Ä N Ä

2 4 9

7  K iel imestari – oppilas-menetelmä 
revital isaation tek ijänä 

Tämä luku kuvaa kielimestari–oppilas-menetelmää osana inarinsaa-
men kielen aikuisopetusta ja revitalisaatiota. Globaalissa mittakaa-
vassa kielimestari–oppilas-menetelmä tarkoittaa yksilölliseen vuo-
rovaikutukseen perustuvaa kielenoppimismuotoa, jossa uhanalaisen 
vähemmistökielen tavallisesti vanhempi, äidinkielinen kielenpuhuja 
ja nuorempi kielenopiskelija viettävät aikaa yhdessä käyttäen kommu-
nikaatiokielenä yksinomaan kyseessä olevaa uhanalaista vähemmistö-
kieltä (Hinton 2002; Hinton 2008: 217–226; Olthuis & al. 2013). Näin 
opiskelija pääsee harjoittelemaan opiskelemaansa kieltä käytännössä 
sekä tutustumaan kieliyhteisön jäseniin ja kielen välittämään kulttuu-
riin. Kielimestarit puolestaan pääsevät siirtämään kieltä ja kulttuuria 
eteenpäin ja tutustumaan nuorempiin kielenpuhujiin. Kielimestari-ter-
mi voi viitata myös kielentutkijoiden kanssa työskenteleviin kielenop-
paisiin, jotka paitsi opettavat kieltä tutkijalle, osallistuvat tutkimuksen 
tekemiseen muilla tavoin (ks. 7.1.1). 

Kielimestari–oppilas-menetelmää, lyhyemmin sanottuna kieli-
mestariharjoittelua on käytetty strukturoituna osana inarinsaamen kie-
len opetusta vuodesta 2009 alkaen. Tällöin käynnistyi inarinsaamen 
kielen täydennyskoulutus, vuoden kestävä intensiivinen aikuiskoulu-
tus (ks. Olthuis & al. 2013, CASLE ja luku 4.4.2). Pyrin tässä luvussa 
hahmottelemaan yleiskuvan siitä, miten menetelmä kehitettiin inarin-
saamen kielen opetuksen tarpeisiin sopivaksi, millaista palautetta siitä 
saatiin ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut kieliyhteisöön. Kiinnitän 
huomiota seuraaviin kysymyksiin: 

• Miksi ja miten kielimestari–oppilas-menetelmää on käytetty 
inarinsaamen kielen aikuisopetuksessa? 

• Miten opiskelijat ovat kokeneet kielimestariharjoittelun? 
• Mitä kielimestarina toimiminen on merkinnyt kielimesta-

reille? 
• Millaisia vaikutuksia menetelmän käytöllä on ollut kieliyhtei-

söön ja kielen revitalisaatioon?
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Kielimestari–oppilas-menetelmää on käsitelty maailman revitalisaa-
tiokirjallisuudessa hyvin vähän. Leanne Hintonin käytännönläheinen 
opas (2002) Master–Apprentice-ohjelmasta on ainoa aihetta käsitte-
levä monografi a. Lisäksi hän käsittelee aihetta joissakin artikkeleissa 
(Hinton 1997 ja 2008). Aikuisille tarkoitetuilla māorien kielen kie-
likylpykursseilla kieltä ovat siirtäneet vanhemmat, äidinkieliset kie-
lenpuhujat, joita nimitetään englanninkielisessä kirjallisuudessa käsit-
teellä elders tai tutors (Nicholson 1990). Olthuis & al. (2013: 40–46, 
79–94) kuvaavat inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksessa kehi-
tettyä kielimestariharjoittelua. He sivuavat myös Hintonin kuvaamaa 
Master–Apprentice-ohjelmaa sekä inarinsaamen kielen tutkijoiden 
ja inarinsaamelaisten kielimestareiden yhteistyötä 1800- ja 1900-lu-
vuilla. Kielimestari–oppilas-menetelmä on arvattavasti ollut käytössä 
monien maailman vähemmistökielten puhujayhteisöissä, mutta vail-
la tietoista suunnittelua ja organisointia, yksilöllisten sopimusten tai 
satunnaisten tapaamisten muodossa. Kirjallisten lähteiden perusteella 
vaikuttaa siltä, että sitä on käytetty strukturoidusti Kalifornian Mas-
ter–Apprentice-ohjelman lisäksi Uudessa-Seelannissa (Nicholson 
1990) ja inarinsaamen puhujayhteisössä. Inarinsaamen mallin mukaan 
menetelmä on otettu käyttöön ainakin eteläsaamen ja koltansaamen 
kielen opetuksen osana (ks. Sametinget 2011: 10, painamaton; Saa-
melaisalueen koulutuskeskus 2014, painamaton). On kuitenkin täysin 
mahdollista, että menetelmää on käytetty muuallakin eri nimellä tai 
ilman kirjallista dokumentointia. 

Väitöstutkimukseni tässä luvussa asemani yhtäältä inarinsaamen 
kielen revitalisaation tutkijana ja toisaalta sen osanottajana korostuu. 
Olin Anarâškielâ servin työntekijänä Inarinsaamen kielen täydennys-
koulutushankkeessa, jossa kielimestariharjoittelua ensimmäisen ker-
ran käytettiin strukturoituna osana opetusta. Kielimestariharjoittelun 
suunnittelu ja järjestäminen kuului hankkeessa minun vastuualueesee-
ni. Vaikka näin läheisen aiheen tutkiminen asettaa tutkijalle erityisiä 
haasteita, pidän asetelmaa enemmän vahvuutena kuin ongelmana. 
Näin läheltä, kuinka menetelmän soveltaminen inarinsaamen puhuja-
yhteisöön tapahtui, millaisia hankaluuksia siinä oli ja miten se otettiin 
vastaan. Esittelen tätä prosessia luvussa 7.2. Tutkijan positiotani ja sii-
hen liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä olen kuvannut tarkemmin 
luvussa 2.3. 
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Käytän tässä luvussa pitkälti inarinsaamen täydennyskoulutuk-
sen yhteydessä kerättyä aineistoa: opiskelijoiden kirjoittamia loppura-
portteja sekä täydennyskoulutushankkeessa varsinaisen koulutuksen 
loputtua työskennelleen Anne-Marie Kallan tekemiä kielimestareiden 
haastatteluja ja niiden pohjalta koottua raporttia (Kalla 2010, painama-
ton). Tämän aineiston käyttöön olen saanut luvan jo täydennysk-
oulutuksen aikana kaikilta osapuolilta. Aineistoa käytän samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin omaakin aineistoani (ks. luku 1.2): ano-
nymiteettiä kunnioittaen ja sen vuoksi ilman henkilöön yhdistettäviä 
koodeja, nimimerkkejä tms. tunnisteita.

7.1  K iel imestar ihar joit telun tausta

7.1.1   Inar insaamelaiset  k ie l imestar i t  180 0 -  ja  190 0 - luvul la

1800- ja 1900-luvulla useilla suomalaisilla kielentutkijoilla ja kirkon 
työntekijöillä oli henkilökohtaisia inarinsaamelaisia kielenoppaita, 
jotka opettivat heille kieltä ja toimivat apuna käännöstyössä ja tut-
kimuksessa. Näitä kielenoppaita on usein nimitetty kielimestareiksi, 
inarinsaameksi kielâmiäštár (ks. esim. Anarâš kalender 2005). Tämä 
nimitys otettiin sittemmin käyttöön inarinsaamen kielen täydennys-
koulutuksessa. Esimerkiksi T. I. Itkonen käyttää kyseistä nimitystä, 
mainiten mm. turjansaamelaiseksi kielimestarikseen Jelisei Matrehi-
nin Jokangan kylästä ja koltansaamen kielimestarikseen Mikko Fedo-
tovin Kolttakönkäältä (Itkonen T. I. 1991: 185, 252). 

Ensimmäinen kielentutkija, jonka tiedetään perehtyneen inarin-
saamen kieleen kielimestari–oppilas-tyyppisen käytännön avulla, oli 
Inarin seurakunnan kappalainen ja Utsjoen seurakunnan kirkkoher-
ra E. W. Borg. Tämä julkaisi vuonna 1859 ensimmäisen kokonaan 
inarinsaamenkielisen kirjan: Anar Sämi Kiela Aapis Kirje ja Doktor 
Martti Lutherus Ucca Katkismus (Borg 1859). Hänen kielimestari-
naan toimi Heikki Mattus, Jormo-Hendrih, joka samalla vastavuo-
roisesti vahvisti omaa suomen kielen taitoaan. E. W. Borg kiinnitti 
heti Inariin saavuttuaan huomiota 18-vuotiaaseen Mattukseen, jolla 
oli hyvä kielitaito. Mattus toimi sittemmin katekeettana eli kiertokou-
lun opettajana, vankikuljettajana ja lukkarina. Hän osallistui myös 
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Inarin kunnallispolitiikkaan. Heikki Mattus kirjoitti inarinsaameksi jo 
1880-luvulla, ja ortografi aeroista huolimatta teksti on ymmärrettävää 
nykypäivän inarinsaamen puhujalle. Näitä kirjoituksia on tallennettu 
SKS:n kirjallisuusarkistoon A. V. Koskimiehen kieliaineistoihin sekä 
julkaistu teoksessa Inarinlappalaista kansantietoutta (Koskimies & 
Itkonen 1978 [1917]). (Kangasniemi & Kuuva 2003; Anarâš kalender 
2005; Siida: Anarašah. Tutkimus.)

Kielentutkija A. V. Koskimies teki kesällä 1886 matkan Inariin 
tarkoituksenaan tutkia inarinsaamen kieltä. Hänellä oli lukuisia eri 
inarinsaamen murteita puhuvia kielimestareita, mm. Heikki Mattus, 
Iisakki Mannermaa, Mikko Aikio ja Paavali Valle. Kahden ja puo-
len kuukauden pituisen matkansa aikana Koskimies sai talteen satoja 
muisteluksia, lasten tarinoita ja sananlaskuja. Aineisto päätyi myö-
hemmin T. I. Itkosen toimittamana ja täydentämänä kokoelmaan Ina-
rinlappalaista kansantietoutta, joka ilmestyi vuonna 1917 ja uudelleen 
Lea Laitisen toimittamana 1978. Inarin kirkkoherran poika, kielentut-
kija T. I. Itkonen keräsi kenttätyömatkojensa aikana suuren määrän 
inarinsaamen kieltä ja inarinsaamelaista kulttuuria koskevaa aineistoa 
sekä otti satoja valokuvia. Hänen kielimestarinaan toimi Uula Mo-
rottaja, jota on luonnehdittu 1900-luvun inarinsaamen kirjoittamisen 
ja inarinsaamelaisen kertomaperinteen pioneeriksi. Tämä oli köyhän 
kalastajaperheen poika, joka elätti itsensä renkinä, sekatöillä ja luon-
taiselinkeinoilla ja kehittyi sujuvaksi kertojaksi ja aktiiviseksi kirjoit-
tajaksi. Morottaja kirjoitti inarinsaameksi Sabmelas-lehteen. Hän otti 
kantaa myös ajankohtaisiin asioihin, esimerkiksi vuonna 1959 kirjoi-
tuksellaan Tuhoutuuko inarinsaame (Olthuis 2000: 571–572). (Siida: 
Anarâš. Tutkimus ja Anarâš kalender 2005.)

Uula Morottajan rooli oli tärkeä myös nuoremman Itkosen, ina-
rinsaamen tutkimuksen ja koko fennougristiikan merkkihenkilön Erk-
ki Itkosen kielimestarina. Lisäksi tällä oli vuosikymmenten mittaisen 
tutkijanuransa aikana lukuisia muita kielimestareita, mm. Aili Paadar 
ja Elsa Kuuva (myöh. Valle). Erkki Itkosen inarinsaamen kieltä koske-
van työn tuloksista näkyvimpiä ovat neliosainen suursanakirja Inari-
lappisches Wörterbuch sekä kahdentoista kielimestarin kertomuksista 
koottu kielennäytekokoelma Aanaarkiela čajttuzeh. (Anarâš kalender 
2005; Siida: Anarâš. Tutkimus.)
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Uudemman ajan inarinsaamen kielen tutkijoista emerituspro-
fessori Pekka Sammallahti perehtyi inarinsaamen kieleen pääasiassa 
Matti Morottajan kanssa vuodesta 1965 alkaen (Siida: Anarâš. Tut-
kimus). Konkreettisena tuloksena yhteistyötä ilmestyivät sanakirjat 
Säämi–suomâ–säämi škovlâsänikirje vuonna 1983 ja Säämi–suomâ 
sänikirje vuonna 1993. Professori Lea Laitisen kielimestareina ovat 
toimineet mm. nellimiläiset Elsa Saijets ja Elsa Valle. Lea Laitinen 
kuvaa heidän ilmiömäisiä kielimestarin kykyjään tutkimusaineistooni 
sisältyvässä haastattelussa seuraavasti:

AP: Miten kielen opettaminen tapahtui? 

LL: Ei ollut kirjoja. Puhumalla vaan, ei millään muulla tavalla. 
- - Sen muistan hyvin, että kerran nauhoitin opettajiani niin – 
mistä näkee, miten kauhean lahjakkaita he olivat – että he niin 
kuin kuvittelivat, kun olivat kalastajia, että he lähtevät kalaan 
Inarinjärvelle. Jossain saaressa kahvisteltiin ja sitten kuivat-
tiin kalaa, se oli sellainen improvisoitu kuunnelma, yli puolen 
tunnin, se on siellä nauhoitearkistossa. He olivat kyllä hirveän 
monipuolisia, kielellisesti lahjakkaita.

Laitinen keräsi paikannimiä ja perehtyi erityisesti Nellimin murtee-
seen. Hän toimitti kokoelman Inarinsaamelaisia kielennäytteitä – Aa-
naarkiela čájttuzeh (Laitinen 1992) ja samoin toimitti yhdessä pro-
fessori Raija Bartensin kanssa Erkki Itkosen keräämään aineistoon 
perustuvan suursanakirjan Inarilappisches Wörterbuch. Olthuis & al. 
(2013: 43–47) analysoivat Lea Laitisen työskentelyä kielimestarei-
densa kanssa. Se perustui monena vuonna noin kuukauden pituiseen 
intensiivijaksoon, jonka aikana Laitinen asui Nellimissä, perehtyi ina-
rinsaamen kieleen kielimestareidensa avulla ja nauhoitti heitä ja muita 
inarinsaamen kielen puhujia. (Anarâš kalender 2005; Siida: Anarâš. 
Tutkimus.)
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7.1. 2   Master–Apprentice - ohjelma K al i fornian 
alkuperäisk ie l ten elv y t yk sessä

Kalifornian alkuperäiskielten elvytyksessä ja opiskelussa on parikym-
mentä vuotta käytetty ohjelmaa nimeltä Master–Apprentice Language 
Learning Program. Ohjelma sai alkunsa Native California Network 
-järjestön vuonna 1992 järjestämässä kielikongressissa, jossa tutkija 
Leanne Hinton esitteli idean vanhempien natiivipuhujien ja nuorempi-
en kielenopiskelijoiden yksilölliseen vuorovaikutukseen perustuvasta 
kielenoppimisesta. Kielimestariohjelmaa kehittämään ja koordinoi-
maan perustettiin em. järjestön yhteyteen komitea nimeltä Advocates 
for Indigenous California Language Survival. Master–Apprentice-
ohjelmaa on kuvattu kattavasti Leanne Hintonin yhdessä Matt Veran 
ja Nancy Steelen kanssa kirjoittamassa teoksessa How to keep your 
language alive (2002), johon kaikki tämän alaluvun tiedot perustuvat, 
ellei muuta lähdettä ole mainittu.

Kaliforniassa oli ohjelman alkaessa noin viisikymmentä alkupe-
räiskieltä, joilla yhä oli äidinkielisiä puhujia – suurimmalla osalla kui-
tenkin alle tusina puhujaa. Yksikään kielistä ei siirtynyt sukupolvelta 
toiselle luontaisesti. Kalifornian alkuperäiskielet koostuvat mm. hoka-
nilaiseen, uto-asteekkilaiseen ja penutilaisiin kielikuntiin kuuluvista 
kielistä, minkä lisäksi on isolaattikieliä kuten karukin kieli. Monien 
kielimuotojen kohdalla on mahdotonta vetää yksiselitteistä rajaa kielen 
ja murteen välille. Survey of California and other Indian languages -si-
vusto listaa seitsemisenkymmentä Kalifornian alkuperäiskieltä, mutta 
monet näistä ovat puhekielinä jo sammuneet. Muutaman kymmenen 
puhujan kieliä on muutamia; yli sadan puhujan kieliä ovat quechan 
(tunnetaan myös nimellä yuma), pohjois-paiute ja kumeyaay. (University 
of California: Survey of California and other Indian languages.) 

Master–Apprentice-ohjelman tarkoitus on siirtää kriittisesti 
uhanalaisia kieliä eteenpäin tilanteessa, jossa kielen luontainen siir-
tyminen on katkennut ja arkipäivän kielenkäyttöyhteydet kadonneet. 
Ohjelmaan osallistuva henkilö sitoutuu kolmevuotiseen vuorovaiku-
tussuhteeseen, jossa kielimestari ja hänen oppilaansa viettävät joka 
viikko tietyn tuntimäärän yhdessä käyttäen kommunikaatiokielenä 
alusta asti ainoastaan kyseessä olevaa alkuperäiskieltä. Minimitavoite 
on kymmenen yhdessäolotuntia viikossa, ihanne 20 tuntia viikossa. 
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Kielimestarit saavat palkkaa työstään. Enemmistökieltä ei ole tarkoi-
tus käyttää lainkaan, lukuunottamatta käytännön järjestelyjä koskevia 
keskusteluja ohjelman alkuvaiheessa. Kyseessä on aikuisten kielikyl-
py, jossa kielen oppiminen perustuu suulliseen kommunikaatioon ja 
konkreettiseen tekemiseen. Jokaiselle vuodelle asetetaan tavoitteet. 
Ensimmäisen vuoden jälkeen oppilaan tulisi ymmärtää kielimestarin 
puheen olennainen sisältö ja kyetä muodostamaan yksinkertaisia lau-
seita; viimeistään kolmannen vuoden jälkeen hänen tulisi ryhtyä opet-
tamaan kaikkea oppimaansa eteenpäin. 

Master–Apprentice-ohjelmassa korostetaan oppijan aktiivista 
roolia. Kielimestareilla ei useinkaan ole koulutusta eikä kokemus-
ta kielen opettamisesta. Heiltä ei missään nimessä voida edellyttää 
luku- ja kirjoitustaitoa kyseisessä kielessä, ei myöskään kykyä selit-
tää kieliopillisia rakenteita analyyttisesti ja paradigmoittain. Oppilaan 
on otettava päävastuu oppimisprosessista ja ohjattava kielimestaria 
opettamaan häntä tarkoituksenmukaisesti. Kieliopilliset rakenteet on 
opittava kysymällä, vertaamalla ja esimerkkilauseiden kautta, jos kie-
liopin kuvauksia ei ole. Oppilaan on usein myös tuettava kielimestaria 
siinä, että tämä pysyttelee kohdekielessä eikä vaihda enemmistökie-
leen. Kielimestarille voi olla hyvin raskasta puhua kieltä oppilaalle, 
joka ei aluksi ymmärrä sitä. Kyseessä saattaa olla kieli, jota ei enää 
käytetä päivittäisenä kommunikaatiokielenä, joten kielimestarilla voi 
olla vahva tendenssi vaihtaa kieltä englantiin. Kielikylvyn ylläpitä-
minen tällaisessa tilanteessa vaatii molemmilta osapuolilta vahvaa 
sitoutumista. 

Master–Apprentice-ohjelman suositus on, että oppilas ei tee yh-
dessäolotuntien aikana muistiinpanoja vaan kirjoittaa ne tarvittaessa 
ylös jälkeenpäin. Muistiinpanot eivät saa viedä aikaa kommunikaa-
tiolta. Sen sijaan nauhoittaminen on hyvä keino saada kielimestarin 
puhetta talteen, koska se ei yleensä haittaa yhdessäoloa, ja nauhoittei-
siin voi palata itse jälkeenpäin niin usein kuin tarve vaatii. 

Leanne Hinton kuvaa teoksessaan yksityiskohtaisesti Master–
Apprentice-sessioiden sisältöä ja etenemistä ja suosittelee tiettyjä 
puheenaiheita ja yhteisiä aktiviteetteja. Jokainen pari kuitenkin muo-
dostaa yhdessäoloajasta sellaisen kuin haluaa. Teoksessa tarkastellaan 
myös sitä, miten kielimestariohjelmaa voi soveltaa erilaisissa kieliyh-
teisöissä ja luokkahuoneopetuksessa. 
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7.2   K iel imestar ihar joit telun suunnit telu 
ja  toteut taminen inar insaamen 
täydennyskoulutuk sessa

Olthuis & al. (2013: 79–94) kuvaavat inarinsaamen täydennyskoulu-
tuksen kielimestari–oppilas-harjoittelun lähtökohtia, suunnittelua ja 
toteutumista yksityiskohtaisesti. Tässä yhteydessä esittelen niitä lyhy-
esti. Silloin kun kuvaukseni liittyy suoraan Olthuis & al.:n monografi -
aan (2013), viittaan siihen. Muilta osin alaluku pohjautuu omaan em-
piiriseen tietooni. Suurin osa alla esitetystä sisältyy painamattomaan 
raporttiini (Pasanen 2010), johon myös Olthuis & al. (2013) viittaavat 
(huom., heidän teoksensa lähdeluettelossa raporttini esitetään vuosilu-
vulla 2010b, mutta tekstissä siihen viitataan vuosiluvulla 2010a). 

Kielimestariharjoittelun idea syntyi täydennyskoulutushank-
keessa noin puolitoista vuotta ennen koulutuksen alkua. Projektia 
suunnittelevaan Anarâškielâ servin tutkimusryhmään kuuluivat FT 
Marja-Liisa Olthuis, KM Irmeli Moilanen ja minä. Hankkeen tavoit-
teena oli mahdollistaa lyhyessä ajassa, yhden vuoden sisällä sellainen 
kielitaito, jonka turvin koulutuksen läpikäyneet henkilöt pystyisivät 
työskentelemään inarinsaamen kielellä erilaisilla aloilla. Näimme yh-
tenä koulutuksen keskeisimmistä haasteista sen, että opiskelijat pää-
sisivät puhumaan inarinsaamen kieltä aidossa kieliympäristössä mah-
dollisimman paljon. Toisaalta koko kieliyhteisön kannalta oli tärkeää 
löytää keinoja, joilla ns. tavallisia inarinsaamen puhujia voitaisiin 
ottaa mukaan kielen ja kulttuurin siirtämiseen. Ryhmä päätti lähteä 
kehittelemään Leanne Hintonin kuvaamaa (Hinton 2002) Master–Ap-
prentice Language Learning -ohjelmaa sopivaksi inarinsaamen kie-
liyhteisöön ja koulutuskokonaisuuteen. Kielimestariharjoittelun suun-
nittelu ja toteuttaminen kuului projektissa minun vastuualueeseeni 
inarinsaamenkielisissä työpaikoissa tapahtuvan kieliharjoittelun sekä 
inarinsaamelaiseen kulttuuriin liittyvien kulttuurikurssien lisäksi. 

Kielimestariosuuden aktiivinen suunnittelu käynnistyi noin vuo-
si ennen koulutuksen alkua. Ratkaistavana oli mm. seuraavia kysy-
myksiä: Miten löytyisi riittävä määrä äidinkielisiä kielimestareita? 
Miten heidät saataisiin perehdytettyä ja sitoutettua toimintaan? Mak-
settaisiinko heille palkkaa, ja jos, niin millä periaatteella? Mitä kie-
limestariharjoittelussa konkreettisesti tapahtuisi? Miten järjestyisivät 
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sellaiset käytännön seikat kuin kyydit ja ruokailut? Missä opiskelijat 
ja kielimestarit tapaisivat? Olisiko yhdellä opiskelijalla yksi henkilö-
kohtainen kielimestari koko vuoden ajan vai vaihtuisiko kokoonpano 
joka kerta? Olisiko yhtä kielimestaria kohti aina yksi opiskelija vai 
olisivatko opiskelijaparit tai -ryhmät parempi ratkaisu? Miten voitai-
siin varmistaa se, että tapaamisten aikana puhuttaisiin vain ja ainoas-
taan inarinsaamea? 

Tärkein yksittäinen osuus suunnitteluvaiheessa oli kielimes-
tareiden rekrytointi. Se aloitettiin kartoittamalla resurssit. Projekti-
tiimin kesken ja parin kieliyhteisön hyvin tuntevan kielenpuhujan 
avulla listattiin sellaisia inarinsaamen kielen puhujia, jotka sopisivat 
kielimestarityöhön. Kielimestarin piti pystyä puhumaan äidinkiel-
tään koko päivä ehkä itseään huomattavasti nuoremmalle ja tunte-
mattomalle ihmiselle, mikä teki kielenkäyttötilanteesta poikkea-
van vanhemmille äidinkielisille puhujille (ks. Olthuis & al. 2013: 
81–84). Toinen reunaehto oli se, että henkilö olisi tarpeeksi hyvä-
kuntoinen jaksaakseen ottaa vastaan vieraita ja viettää näiden kanssa 
koko päivän mahdollisesti jotakin puuhaillen. Se, miten vanhemmat, 
äidinkieliset kielenpuhujat suhtautuisivat ehdotukseen kielimesta-
riksi alkamisesta, mietitytti projektitiimiä etukäteen. Voisihan olla, 
etteivät ihmiset haluaisi, jaksaisi tai uskaltaisi alkaa mukaan eikä 
suunnitelmista tulisi mitään.

Suurimmalle osalle listatuista henkilöistä soitin minä, muuta-
ma kielimestari löytyi muuta kautta. 31 henkilöstä, joita pyydettiin 
mukaan, 23 ilmoitti halukkuutensa kielimestarityöhön. Kaikki heistä 
eivät lopultakaan päätyneet kielimestareiksi, ja toisaalta jotkut ker-
taalleen kieltäytyneet osallistuivatkin toimintaan myöhemmin. Koulu-
tuksen aikana kielimestarina työskenteli loppujen lopuksi 21 henkilöä, 
joista naisia oli 11 ja miehiä 10. Mahdollisia kielimestareita olisi ollut 
toki paljon enemmänkin, mutta projektitiimi halusi välttää tilannetta, 
jossa pyydettäisiin mukaan suurta joukkoa, josta osalle ei ehkä todel-
lisuudessa riittäisikään opiskelijoita. 

Keskusteluissa kielimestarityöstä kiinnostuneiden kanssa koros-
tettiin opiskelijoiden tarvetta kuulla inarinsaamen kieltä aivan taval-
lisilta kielenpuhujilta. Kielimestareilta ei missään nimessä odotettai-
si kirjallista kielitaitoa, teoreettista kieliopin hallintaa tai kokemusta 
kielenopetuksesta. Riittäisi, kun kielimestari osaisi kieltä riittävästi 
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puhuakseen sitä opiskelijan kanssa koko tapaamisen ajan. Täyden-
nyskoulutuksen alettua elokuussa 2009 järjestettiin täydennyskoulu-
tuksen opetustiloissa tutustumis- ja tiedotustilaisuus, johon kutsuttiin 
kaikki kielimestarityöstä kiinnostuneet. Paikalle pääsi kahdeksan 
henkilöä. Tapaamisen alussa syötiin yhdessä. Opiskelijoista koostuva 
Koškepuško-lauluryhmä lauloi pari inarinsaameksi käännettyä laulua, 
ja sekä kielimestarit että opiskelijat esittäytyivät, kertoivat itsestään 
ja taustoistaan. Sitten opiskelijat lähtivät, ja projektitiimi jäi kielimes-
tareiden kanssa puhumaan kielimestari–oppilas-harjoittelun periaat-
teista ja käytännön kysymyksistä. Tapaamispäivää kiiteltiin opiskeli-
joiden palautteissa, samoin monien kielimestareiden haastatteluissa, 
tarpeelliseksi ja onnistuneeksi. Pitkien välimatkojen ja syyskiireiden 
vuoksi monet kielimestareiksi halukkaat eivät kuitenkaan päässeet 
paikalle. 

Opiskelijoille annettiin lokakuussa täytettäväksi kyselylomake, 
jonka avulla kartoitettiin heidän kielimestariharjoittelua koskevia toi-
veitaan. Opiskelijat saivat itse vaikuttaa mm. siihen, halusivatko he 
harjoitteluun yksin, parin kanssa vai ryhmässä. Samoin he saivat itse 
ehdottaa, kenen luo haluaisivat mennä. Toiveet otettiin huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. 

Täydennyskoulutuksen ensimmäinen harjoittelujakso ajoittui 
joulukuulle. Tällöin puolet opiskelijoista oli kielimestariharjoittelussa 
ja toinen puoli kieliharjoittelussa inarinsaamenkielisissä työpaikoissa. 
Tammikuussa osat vaihtuivat. Harjoittelut toteutuivat aluksi viikon 
mittaisina jaksoina. Oli kuitenkin alusta asti selvää, etteivät opiske-
lijat voi olla viittä päivää kielimestareiden luona. Niinpä viikoksi oli 
suunniteltu kaksi päivää varsinaista kielimestariharjoittelua ja kaksi 
päivää itsenäistä työskentelyä, jonka aikana kirjoitettiin muistiinpa-
noja, litteroitiin mahdollisia nauhoituksia ja suunniteltiin seuraavia 
kielimestaripäiviä. Viikon lopuksi perjantaina kokoonnuttiin luokkaan 
refl ektoimaan viikon antia. 

Kahden ensimmäisen kielimestariviikon refl ektointipäivään osal-
listui myös kielimestareita. Tällöin keskusteltiin siitä, mitä kukakin 
oli tehnyt, mitä oli opittu ja mistä oli puhuttu. Näitä tapaamispäiviä 
kritisoitiin useissa opiskelijapalautteissa kankeiksi tai epämääräisiksi. 
Monet kielimestarit eivät edelleenkään päässeet paikalle, eikä kaikista 
tuntunut luontevalta ryhtyä referoimaan kielimestaripäivien sisältöä 
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luokassa. Näin oli etenkin silloin, jos koko päivä oli kulunut enemmän 
tai vähemmän henkilökohtaisen juttelun ja muistelusten merkeissä. 

Myöhemmin keväällä kielimestaripäivät sijoittuivat lukujärjes-
tykseen yksittäisinä päivinä, jolloin kaikki opiskelijat olivat yhtä ai-
kaa kielimestariharjoittelussa. Tällöinkin kielimestareita löytyi joka 
päivälle riittävästi. Käytännössä tavallisimmaksi kokoonpanoksi 
muodostui se, että yhden kielimestarin luo meni kerrallaan kaksi opis-
kelijaa. Jotkut opiskelijat olivat joka kerta eri kielimestarin luona, toi-
set taas halusivat päästä useamman kerran saman henkilön luo. Joku 
projektitiimistä, tavallisimmin minä, soitti kielimestareille noin viik-
koa ennen kielimestaripäivää ja tiedusteli, onko kielimestarilla tällöin 
mahdollisuus ottaa vastaan opiskelijoita. Opiskelijat soittivat itse kie-
limestareille esim. edellisenä päivänä sopiakseen tulonsa tarkemmasta 
ajankohdasta, samoin ajo-ohjeista ja ruokailuun liittyvistä seikoista. 
Opiskelijat ohjeistettiin puhumaan kielimestareille inarinsaamea jo 
tämän puhelun aikana. Yhteensä opiskelijat viettivät kielimestareiden 
kanssa kymmenen täyttä päivää eli 70 tuntia. 

7.3   Opiskel i joiden kokemuk set 
k iel imestar ihar joit telusta 

Esittelen tässä alaluvussa inarinsaamen täydennyskoulutuksen opis-
kelijoiden kokemuksia kielimestariharjoittelusta. Aineistonani käytän 
opiskelijoiden kielimestariosuuden päätteeksi kirjoittamia loppura-
portteja. Raporteissa opiskelijoiden tuli referoida kielimestaripäivien 
kulkua ja antia. Monet myös kertoivat kielimestariharjoittelun herättä-
mistä tunteista ja esittivät mielipiteitä harjoitteluosuuden järjestelyis-
tä. Raportit kirjoitettiin inarinsaameksi. Olen kuitenkin päätynyt esit-
tämään alaluvun lainaukset vain suomennettuna. Lainauksia tulee niin 
runsaasti, että niiden esittäminen kahdella kielellä veisi suhteettoman 
paljon tilaa. Opiskelijoiden inarinsaamenkielisissä teksteissä on myös 
sellaisia kielellisiä virheitä ja erityispiirteitä, joiden perusteella laina-
uksista voisi tunnistaa yksittäisen opiskelijan. Lainaukset esitän ilman 
nimiä, nimimerkkejä tai koodeja, kuten muutkin narratiivit tässä tutki-
muksessa, poisluettuna luku 5 (aineiston käsittelystä ks. 1.2.2). Näin 
yksittäisen henkilön tunnistaminen on epätodennäköisempää kuin 
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siinä tapauksessa, että saman henkilön kaikki lainaukset voisi jäljittää 
jonkin tunnistetiedon perusteella. Lainauksissa esiintyvät erisnimet ja 
paikannimet olen korvannut seuraavilla koodeilla:
 

• KM = kielimestari (jos lainauksessa puhutaan useammasta 
kielimestarista, KM1 ja KM2) 

• OP = opiskelijatoveri (vastaavasti tarvittaessa OP1 ja OP2) 
• NN = jokin muu ulkopuolinen henkilö tai suku 
• XX = paikannimi sellaisissa tapauksissa, joissa sen esittämi-

nen vaarantaa opiskelijan tai kielimestarin anonymiteetin

Lainauksissa tulee esille joitakin henkilöitä omilla nimillään sellai-
sissa tapauksissa, joissa kyse on yleisluontoisesta, heidän julkiseen 
toimintaansa kuuluvasta tiedosta. Olen pyrkinyt suomentamaan otteet 
mahdollisimman sanatarkasti, mutta mahdolliset virheet olen suomen-
tanut korrektissa muodossa. Saamen kieltä koskevissa kohdissa olen 
suomentanut sanan anarâškielâ joka kerta ’inarinsaame(n kieli)’ ja sa-
nan sämikielâ joka kerta ’saame(n kieli)’. 

Tarkastelen opiskelijoiden kokemuksia seuraavien kysymysten 
valossa:

• Mitä kielimestareiden kanssa tehtiin? 
• Miten inarinsaamen kielen puhuminen sujui ja miltä se tuntui?
• Millaisena kielimestareiden suhde inarinsaamen kieleen ja 

asenteet sitä kohtaan näyttäytyivät? 
• Miten kielimestarit suhtautuivat kielimestariharjoitteluun ja 

omaan opettajanrooliinsa?
• Millaisiksi muodostuivat opiskelijoiden ja kielimestareiden 

väliset suhteet?
• Millaisia tunteita harjoittelupäivät nostivat esiin?
• Mitä hyvää ja mitä parannettavaa harjoittelun järjestelyissä oli?
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7.3.1   K ie l imestar ipäiv ien sisäl tö

Kuten edeltä käy ilmi, täydennyskoulutuksen järjestäjät antoivat opis-
kelijoille ja kielimestareille vapaat kädet sen suhteen, miten nämä 
käyttäisivät määritellyn ajan keskenään. Joitakin ideoita annettiin, 
mutta kielimestareille ei haluttu luoda liikaa paineita ohjelman laa-
timisesta eikä myöskään antaa valmista kaavaa siihen, miten päivät 
pitäisi viettää. Opiskelijoiden aktiivista roolia korostettiin ja heitä ke-
hotettiin esittämään kielimestarille ajatuksia siitä, mitä yhdessä voitai-
siin tehdä. Tietenkin se, että kielimestaripäivät vietettiin yleensä kieli-
mestareiden kotona, vaikutti siihen, mitä tehtiin ja kumman osapuolen 
aloitteesta. 

Mitä kielimestarit ja opiskelijat sitten lopulta tekivät keskenään? 
Ainakin seuraavia töitä ja ajanvietteitä tulee raporteissa esille: ruuan-
laitto, leipominen, porojen ruokkiminen, haravointi, käsityöt, risuluu-
dan tekeminen, kalastus, riekostus, siivoaminen, valokuvien katselu, 
luonnossa liikkuminen ja ostoksilla käynti. 

Niin me ehdotimme KM:lle, että antaisi meille haravat käteen, 
että me pääsisimme töihin. Ensin hän sanoi, että ei hän kehtaa 
panna meitä sellaiseen työhön, mutta kyllä hän uskoi, kun me 
molemmat sanoimme, että haluamme ulos.

KM oli kyllä puhunut minulle puhelimessa kielojen kokemisesta 
/ kielten oppimisesta [inarinsaameksi kielâ tarkoittaa sekä kieltä 
että kielaa ja oppâđ sekä oppimista että pyydyksen kokemista], 
mutta en ollut aivan ymmärtänyt, että kyse on riekonkieloista. 

Monet opiskelijat raportoivat, että koko päivänä ei loppujen lopuksi, 
mahdollisista suunnitelmista huolimatta, ehditty tehdä muuta kuin pu-
hua. Seitsemän tuntia kului nopeasti juttelun ja kahvistelun merkeissä. 

Puhumista oli ensimmäisenä päivänä 7,5 tuntia. Tarvetta ilmei-
sesti oli.

Aika meni hirveän nopeasti. Me emme ehtineet tehdä mitään 
muuta, kun oli niin paljon puhuttavaa. Me vain istuimme, joimme 
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kahvia, teimme ruokaa ja katsoimme, mitä koirat ja linnut teki-
vät ja millainen ilma oli.

Raporttien mukaan puheenaiheita todella riitti. Kielimestarit kertoivat 
ilmeisen mielellään elämästään, asuinseutunsa ihmisistä ja luontoon 
liittyvistä asioista. Monet opiskelijat ihailivat kielimestareidensa ker-
tojantaitoja etenkin menneiden aikojen muistelusten yhteydessä. He 
olivat myös vaikuttuneita siitä tiedosta, jota kielimestareilla oli ja jota 
oli vaikea saada muualta. 

Hänellä on kyllä niin paljon tietoa, että oli suorastaan lahja 
minulle, kun pääsin hänen luokseen. 

KM on taitava kertoja, en minä niin paljon edes ehtinyt ehdottaa 
hänelle mitään aiheita. KM:lla oli intoa puhua ja kertoa van-
hoista asioista, nuoruudestaan, niin kuin olin toivonutkin.

Iltapäivän me nauhoitimme, kun KM kertoi elämästään. Siitä 
tuli suunnilleen tunnin verran nauhoitettua materiaalia. KM on 
hyvä ja hauska kertoja.

7.3 . 2   Inar insaamen k ielessä  pysyminen

Raporttien mukaan kielimestariharjoittelun pääperiaate eli pelkästään 
inarinsaamen kielen puhuminen kielimestarin kanssa onnistui erin-
omaisesti. Kieliympäristön pitävyyttä seurattiin alusta asti opiskeli-
joilta ja kielimestareiltakin kyselemällä, koska kyse oli koko toimin-
nan kannalta olennaisesta ja toisaalta myös hyvin herkästä seikasta. 
Onhan tiedossa, että nimenomaan vanhempien, äidinkielisten kielen-
puhujien ei kaikissa tapauksissa ole ollut helppoa alkaa puhua inarin-
saamea uusien, nuorempien kielenpuhujien kanssa (ks. 6.4.4, 7.2 ja 
Olthuis & al. 2013: 81–84). Raporteissa on vain pari mainintaa tilan-
teesta, jossa kielimestaria piti muistuttaa inarinsaamessa pysymisestä. 
Tällöinkin kieleen päästiin pian takaisin. 

KM:lla oli aika paljon suomen kielen sanoja ja joskus hän alkoi 
aivan puhua suomeksi, mutta me emme alkaneet, niin hän jatkoi 
taas inarinsaameksi. 
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KM:n oli silloin tällöin vaikea muistaa, että pitää käyttää saa-
men kieltä. Minä vastasin saameksi ja silloin hän aina huomasi, 
että oli väärä kieli, ja sanoi saman asian uudestaan myös saa-
meksi. ”Voi voi, kun minä en ole tottunut käyttämään saamea 
pitkään aikaan, anteeksi vaan.”

Joissakin paikoissa oli inarinsaamenkielisen kielimestarin lisäksi tä-
män puoliso tai muita ihmisiä, jotka eivät välttämättä osanneet inarin-
saamea. Tämä vaikutti päivien kielelliseen sisältöön. 

Siksi en voinutkaan koko aikaa puhua vain inarinsaamea niin 
kuin muissa paikoissa; minunhan piti jutella myös NN:n kanssa. 

Enimmäkseen me kaikki puhuimme inarinsaamea, mutta kuiten-
kin NN1:n kanssa suomea ja NN2:n kanssa sekaisin inarinsaa-
mea, suomea ja pohjoissaamea. Se ei minusta haitannut ollen-
kaan, kun kuitenkin enimmäkseen me olimme KM:n kanssa. 

Monet kertovat, että kielimestareiden ymmärtäminen ei ollut etenkään 
alussa itsestäänselvää. Kieltä oli opiskeltu harjoittelujakson alkaessa 
4–5 kuukautta – toisilla kielimestariharjoittelu alkoi joulukuussa, toi-
silla tammikuussa. Opettajien puhumaan inarinsaameen oli totuttu ja 
opiskelukavereiden kanssa oli alettu puhua kieltä, mutta uusien, vielä-
pä vanhojen ja äidinkielisten kielenpuhujien kieli saattoi olla hyvinkin 
erilaista. 

Minä keräsin KM1:ltä ja KM2:ltä kudontasanoja ja yritin 
ymmärtää mitä he puhuivat inarinsaameksi. Koulutuksessa oli 
mennyt jo melkein 4 kuukautta, mutta kyllähän se oli vielä vai-
keaa ymmärtää kaikki ja puhuminen oli vielä vaikeampaa. 

Kielen puolesta voi sanoa, että paljon meni minulla vielä ohi sen 
takia, että en ymmärtänyt kaikkea. Joskus aina sanoin, etten ymmär-
tänyt ja kysyin, että mitä hän sanoi. Mutta sitten, kun en ymmärtä-
nyt sen jälkeenkään, niin en viitsinyt enää kysyä uudestaan. 

Hänen kielensä ei ollut aivan helppoa meille. Ystävällisesti me 
kuitenkin nauroimme aina mukana, vaikka emme aina tienneet-
kään, miksi. 
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Onneksi KM oli kärsivällinen opettaja eikä hermostunut, vaikka 
ymmärsin häntä vähän huonosti. Maanantai oli vaikea päivä, 
kun ajattelin, etten ymmärrä mitään. Tiistai oli jo vähän hel-
pompi. 

Minun kielimestariharjoitteluni eteni niin, että ensimmäisenä 
tuli inarinsaamen kuunteleminen ja sitten puhuminen. Kielitaito 
parani koko ajan ja minusta tuli rohkeampi puhuja. Kun aikaa 
kului, se kielenkäyttö ei ollut aina mielessä, inarinsaamen puhu-
minen tuli luonnollisesti ja saattoi ”mennä mukaan” kulttuuriin 
ja asioihin. Sanat ja muodot olivat tarttuneet päähän ja odottivat 
siellä käyttöä. Hyvä oli, jos alkoi jo matkojen aikana puhua ina-
rinsaamea. Huomasin myös, että kielieroja ja sanontaeroja jäi 
päähän paremmin, kun kielimestariharjoittelu eteni. 

Jotkut opiskelijoista kertoivat väsyneensä etenkin ensimmäisten kieli-
mestaripäivien aikana kovasti, kun kielen ymmärtäminen ja tuottami-
nen vaati niin kovasti energiaa. 

Puhuminen oli ”kovaa työtä” minulle ja KM:llekin, mutta se 
antoi meille paljon. 

7.3.3   K ie l imestareiden rool i  opet tajana

Opiskelijat vaistosivat, että kielimestarit olivat aidosti iloisia siitä, että 
pääsivät puhumaan inarinsaamea ja tekemään jotain inarinsaamen kie-
len hyväksi. Useimmissa raporteissa tuli esille se, että monet kielimes-
tarit eivät nykyään pääse käyttämään kieltä kovinkaan paljon. Syitä 
tähän saattoivat olla maantieteellinen etäisyys muihin kielenpuhujiin, 
inarinsaamen puhujien vähyys omassa suvussa tai tuttavapiirissä tai 
vain tottumus puhua suomea.

KM oli iloissaan, kun tulin. - - Hän sanoi monesti, miten haus-
kaa on puhua saamea muidenkin kanssa kuin NN1:n ja NN2:n 
ja päästä puhumaan omaa äidinkieltään nuoren naisen kanssa. 

XX:ssä hänellä ei ole niin paljon mahdollisuuksia puhua inarin-
saamea. Tuntuu siltä, että hänelle se oli hyvin tärkeä asia, että 

UH9_VALMIS.indd   264UH9_VALMIS.indd   264 17.5.2015   21:45:0417.5.2015   21:45:04



K I E L I M E S T A R I - O P P I L A S  - M E N E T E L M Ä  R E V I T A L I S A A T I O N  T E K I J Ä N Ä

2 6 5

hänkin pääsi kielimestariksi, kun näin hänestä tuntui, että hän-
kin on inarinsaamelaisen yhteisön tärkeä osa (vaikka asuukin 
XX:ssä eikä Inarissa) ja hän pääsee tekemään jotain hyödyllistä 
yhteisön hyväksi. 

Hän sanoi, että on kyllä tykännyt siitä, että aina tulee vieraita ja 
saa puhua koko päivän inarinsaamea. 

KM puhuu hyvin ja sujuvasti inarinsaamea, vaikka on puhunut 
niin vähän ja nykyäänkin vielä puhuu harvoin.

Niin kuin muutkin kielimestarit, hän sanoi, että puhekavereita 
ei ole paljon. Hän kertoi, ettei hän pääse käyttämään inarinsaa-
mea joka päivä, mutta oli onnellinen, että inarinsaamea kyllä 
kuuluu melkein joka paikassa nyt. 

Monet kielimestarit ottivat oman roolinsa opiskelijoiden opettajana 
vakavasti. Puhelimessa ei joutanut puhumaan, kun piti paukuttaa opis-
kelijan päähän saamen sanoja! 

Jotkut myös soittivat puhelimella, mutta hän halusi olla hyvä 
kielimestari ja uskollisesti aina sanoi, että nyt hän on töissä 
ja hänen pitää jatkaa inarinsaamen puhumista. ”Niitä saamen 
kielen sanoja olen tämän tyttösen päähän paukuttamassa”, hän 
sanoi puhelimessa, ja minä nauroin. 

Yksi osa-alue, jossa kielimestareiden opettajanrooli konkreettises-
ti näkyi, oli opiskelijoiden kielivirheisiin puuttuminen. Tämä seikka 
jakaa usein kielenopiskelijoiden mielipiteitä: toiset ovat mielissään, 
kun natiivipuhujat korjaavat heidän virheitään, toisia se taas ärsyttää 
tai masentaa (ks. myös 8.2.4). Raporteissa kielivirheisiin puuttuminen 
nähdään lähestulkoon pelkästään positiivisessa valossa. Opiskelijat 
olivat motivoituneita kehittämään omaa inarinsaameaan ja iloitsivat 
avusta.

KM on erityisen hyvä kielimestari siksi, että hän aina ja aina 
jaksaa korjata, kun minä sanon väärin. Vaikka se alussa (joulu-
kuussa) tuntui siltä, että joka toinen sana oli väärin, mutta kyllä 
siihen tottui. 
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Hän oli myös ottanut kielimestari”työn” hirveän vakavasti. 
Hän korjasi minun kieltäni ja aina sanoi, että olisi parempi, jos 
sanoisit näin ja näin. Ja minusta se oli hyvä, että hän korjasi. 

KM ystävällisesti korjasi meidän kieltämme ja myös opetti sano-
maan paremmin đ-kirjainta. Minä aina vahingossa sanon sen 
kuin suomen kielen d:n, vaikka minä kyllä tiedän, miten se pitäisi 
sanoa. 

Oli hirveän hauskaa mennä uudestaan, kun minusta KM puhui 
niin selkeästi ja hän myös korjasi minun kieltäni. Ei jatkuvasti, 
mutta kuitenkin aina silloin tällöin. Ja hän osaa tehdä sen niin, 
että ei tule sellaista epämukavaa tilannetta vaan uskaltaa puhua 
enemmän. 

Toisaalta joidenkin kielimestareiden asenne opiskelijoiden inarinsaa-
men puhumista kohtaan ei ollut niin opettajamainen.

KM:n kanssa se koko kielimestari–opiskelija-paradigma vähän 
niin kuin unohtui jo alussa, kun hänellä ei ollut ollenkaan sel-
laista ”minä olen suuri opettaja” -roolia. 

KM ei korjannut, jos ja kun minä sanoin väärin. 

7.3.4   Omil la  juur i l la

Inarinsaamen täydennyskoulutuksen opiskelijoista noin puolet tuli 
inarinsaamelaisesta suvusta. Heille kielimestareiden joukossa oli sekä 
tuttuja että sukulaisia, ja kielimestareiden kanssa tuli ilmi uusia suku-
laisuussuhteita. Jotkut saivat kielimestareilta uusia tietoja suvustaan. 
Tällaiset kokemukset ja niiden myötä syntyneet tai lujittuneet sosiaa-
liset verkostot ovat epäilemättä muodostuneet merkittäväksi tekijäk-
si oman identiteetin ja inarinsaamelaiseen yhteisöön integroitumisen 
kannalta. 

Voi, miten hauska päivä. OP sai tietää, että KM on melkein kuin 
hänen mummonsa. 
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Minäkin löysin omia juuriani XX:stä. 

KM oli minulle tuttu ihminen jo ennalta. Ja minä tiesin etukä-
teen, että kysyn häneltä, että millaisia muistoja hänellä on minun 
mummo- ja vaarivainaastani. 

KM kertoi minulle paljon asioita minun mummostani ja vaaris-
tani. Se oli minulle tärkeää. 

Hänellä oli mukana NN-suvun papereita, joissa olin minäkin. Se 
oli ihmeellistä. 

Minä olen hänen kanssaan puhunut saamea ennenkin ja kuullut 
jo pienenä tyttösenä, kun hän puhui saamea. 

Olen melkein joka paikassa huomannut, että olen jollain lailla 
sukua kielimestareille. 

7.3.5   Opiskel i jo iden ja  k ie l imestareiden väl inen suhde

Suurin osa täydennyskoulutuksen opiskelijoista oli kotoisin Inarista 
tai ainakin asunut Inarissa jo pitkään. Niinpä osa kielimestareista ja 
opiskelijoista tunsi toisensa jo ennalta. Opiskelijat saivat esittää toi-
veita siitä, kenen kanssa haluaisivat harjoitella, ja jotkut toivoivatkin 
pääsevänsä nimenomaan omien tuttujensa luo. Se, oliko kyse ennalta 
tutusta ihmisestä, jonka kanssa oli jo totuttu puhumaan suomea, vai 
kokonaan uudesta tuttavuudesta, loi kielimestaritapaamisille hieman 
erilaiset lähtökohdat. Monet miettivät etukäteen, miten kielen vaihta-
minen suomesta inarinsaameen onnistuisi. Raporttien perusteella kie-
lenvaihto onnistui hyvin.

Minä ja KM olemme ”tuttuja jo suomeksi”, mutta nyt me olimme 
ensimmäistä kertaa yhdessä niin, että kieli oli saame. 

KM oli minulle jo ennalta tuttu, kun hän on minun äitini toinen 
serkku, mutta nyt oli ensimmäinen kerta, kun puhuimme hänen 
kanssaan saamea. 

UH9_VALMIS.indd   267UH9_VALMIS.indd   267 17.5.2015   21:45:0417.5.2015   21:45:04



A N N I K A  P A S A N E N

2 6 8

Minä vähän jännitin, että mitenköhän se inarinsaamen puhumi-
nen onnistuu hänen kanssaan, kun olimme tottuneet aina käyttä-
mään suomea. Aika hyvin se kuitenkin onnistui. 

Se oli sen takia vähän erilainen kielimestaripäivä kuin muut, kun 
KM on minun kaverini, ja olemme vasta vähän aikaa sitten alka-
neet puhua keskenämme inarinsaamea. 

Tuttujen kesken juttu saattoi jatkua siitä, mihin se oli viimeksi jäänyt, 
vaikka kieli olikin nyt eri. 

Me puhuimme monenlaisista asioista, ja kun me tunsimme toi-
semme jo pitkältä ajalta, mutta emme olleet tavanneet taikka 
puhuneet yli kymmeneen vuoteen, niin meillähän oli paljon ker-
rottavana ja kysyttävänä. 

KM on tuttu mies minulle ja se oli ensimmäinen kerta pitkään 
aikaan, kun meillä oli mahdollisuus jutella niin, ettei ole kiirettä 
ollenkaan. 

Eräs opiskelija vertaa kahta erilaista kielimestaritapaamista, joista toi-
sessa kielimestari on hänen vanha tuttunsa ja toisessa uusi tuttavuus. 

Minä en tuntenut häntä ennalta, ja niinpä meidän tapaamisemme 
olivat aivan erilaisia kuin KM:n kanssa. Minulle ne olivat paljon 
helpompia enkä ollut läheskään niin väsynyt niiden jälkeen, kun 
meidän puheenaiheemme olivat yleisemmällä tasolla kuin KM:n 
kanssa. Harjoituksen kannalta ne olivat kuitenkin molemmat 
yhtä hyödyllisiä. 

Opiskelijat kokivat kielimestariharjoittelun tietenkin jokainen yksilöl-
lisellä tavallaan. Toisille kyse oli erittäin tunnepitoisista hetkistä. Mo-
nissa raporteissa tulee esille hyvin läheinen tunneside kielimestariin, 
vaikka kyse olisi uudestakin tuttavuudesta.

Hän usein sanoi, että hänellä on sellainen tunne, että aivan niin 
kuin olisimme tunteneet koko elämämme. Hän itse mietti, että 
syynä siihen oli varmaankin inarinsaame. 
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Hän soitti minulle pian sen jälkeen kun olin ollut siellä, halusi 
vain jutella. Hän oli niin innoissaan, kun pääsi puhumaan ina-
rinsaamea!

Niitä juttuja minä en unohda. Istuin aivan olkapää vasten hänen 
olkapäätään, melkein hänen kainalossaan ja tunsin oloni turval-
liseksi. 

7.3 .6   K ie l imestareiden inar insaame

Kielimestareiden joukossa oli monenlaisia kielenpuhujia, jotka kui-
tenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta olivat oppineet inarinsaamen 
varhaislapsuutensa ensimmäisenä kielenä tai yhtenä äidinkielistään. 
Monet olivat käyttäneet kieltä aktiivisesti koko elämänsä ja puhuivat 
hyvin vahvasti ja varmasti.

KM:n kieli oli todella hyvää ja puhdasta, ja hän osaa myös poh-
joissaamea ja koltansaamea eikä sekoita niitä. 

Minusta oli hyvä kuulla sitä ”vanhaa inarinsaamea” vähän 
enemmän. Ne olivat niin hyviä puhujia kaikki. 

Hän oli myös niin kuin ammattimainen kielenopettaja: esim. jos 
minä kysyin jotain adjektiivia, että mikä se on saameksi, hän 
pian sanoi sen ja lisäksi myös antonyymin, esimerkkilauseen ja 
vähintään kaksi synonyymia!

Toisaalta osa kielimestareista epäili omaa kielitaitoaan. 1930–50-lu-
vulla syntyneistä inarinsaamen puhujista vain jokunen osasi kirjoittaa 
äidinkieltään. Tätä kysymystä jouduttiin käsittelemään jo siinä vai-
heessa, kun kielimestareita rekrytoitiin. Osa arveli aluksi, ettei ole so-
piva toimeen, koska ei osaa kirjoittaa inarinsaamea tai on unohtanut 
omaa kieltään eikä ehkä puhu riittävän hyvin. Kielimestareiksi pyy-
detyt saattoivat esittää näitä epäilyksiä siitä huolimatta, että heille oli 
korostettu ensihetkestä alkaen sitä, että aivan tavallinen kielitaito ja 
kielen puhuminen riittää. Täydellisyyttä, kirjallista kielitaitoa tai kie-
liopin teoreettista hallintaa ei lainkaan odotettu heiltä. 
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KM oli hyvin avoin ja kiltti, hän vaan koko ajan pelkäsi sitä, että 
puhuuko hän tarpeeksi hienosti, ”niin kuin kirjakielessä”.

Minulle KM kertoi myös, kuka hän on, ja miten hän oli jo unoh-
tanut inarinsaamen/inarinsaamea, mutta oli opetellut sen/sitä 
uudestaan. [Inarinsaamen ja suomen erilaisten objektijärjestel-
mien vuoksi lauseen objektit voi kääntää suomeksi joko koko-
nais- tai osaobjektina. Lause saa siitä riippuen hieman erilaisen 
merkityksen.] 

Raporteissa tulee hyvin esille se, että kyse ei ollut suinkaan vain yksi-
suuntaisesta kielen siirtämisestä. Joissakin tapauksissa myös opiskeli-
jat saivat opettaa kielimestareita. Kyse oli yleensä uudissanoista, joita 
monet vanhempien ikäluokkien kielenpuhujat eivät juurikaan tunne. 
Jotkut kielimestarit pääsivät puhumaan äidinkieltään niin harvoin, ett-
eivät aina muistaneet kaikkia sanoja muutenkaan. 

KM sanoi, että nykyään on niin paljon uusia sanoja, että ei hän 
osaa niitä. Hän myös sanoi, että on hyvä, kun on sellainen kou-
lutus menossa; vanhat ihmiset myös saavat tietää uusia sanoja, 
kun opiskelijat tulevat kylään. 

KM puhuu hyvin, mutta ei tunne uusia sanoja ja hän hakee 
sanoja aina silloin tällöin ja saattaa sanoa, että ”minäpä sanon 
sen nopeasti suomeksi”. 

KM:llä tulee harvoin suomenkielisiä sanoja, mutta hän kyllä 
kysyy silloin tällöin jonkun sanan merkitystä, jos ei tiedä uutta 
sanaa taikka ei muista. 

KM sanoi, että hän on unohtanut paljon sanoja, ja kävi muu-
taman kerran niin, että kun hän sanoi jonkin sanan suomeksi 
ja minä sanoin sen saameksi, niin hän huomaa, että niinhän se 
oli se sana. Kun hän oli nuori, hän oli puhunut saamea kotona, 
mutta tuli yhä enemmän suomea, kun elämä suomalaistui. Hän 
oppi paljon aivan uusia sanoja, esimerkiksi säppi ’mehu’, fakkist 
’äkkiä’ ja molsođ ’vaihtaa’. 

UH9_VALMIS.indd   270UH9_VALMIS.indd   270 17.5.2015   21:45:0417.5.2015   21:45:04



K I E L I M E S T A R I - O P P I L A S  - M E N E T E L M Ä  R E V I T A L I S A A T I O N  T E K I J Ä N Ä

2 7 1

Joskus oli sanoja, joita hän ei tiennyt, kun ne ovat varmaan 
uudempia sanoja tai vain sellaisia, joita hän ei ole käyttänyt 
elämänsä aikana. Niistä hän sanoikin, että varmaan on ollut 
”Morottajan Matti asialla”. 

Eipä hätää, jos sanoja oli hukassa – niitä saattoi etsiä sanakirjasta tai 
kysyä kaverilta!

Keskustelu meni luontevasti ja oli helppoa jutella ja kysyä 
häneltä asioita. Aina silloin tällöin tuli sanoja, jotka piti tarkis-
taa. Minä katsoin hänelle sanakirjasta muutaman sanan, joita 
hänkään ei muistanut enää. 

Sain hyvän sanalistan KM:ltä, vaikka hän ei kaikkia sanoja 
muistanutkaan. Muutaman sanan takia hän soitti kaverilleen ja 
siskolleen ja kysyi niistä, ja se oli hauskaa. 

Tapaamisten aikana keskusteltiin paljon inarinsaamen kielestä. Monil-
la kielimestareilla oli paljon sitä koskevia ajatuksia. Tämä aihe tulee 
syvemmin esille alaluvussa 7.4.4.

Meillä oli vielä mielenkiintoisia juttuja sekä inarinsaamen nyky-
tilasta että tulevaisuudesta. KM:llä on monenlaisia ajatuksia 
inarinsaamen uudesta ortografi asta. 

Yksi ajankohtainen huoli hänellä oli saamen kielestä. Tietenkin 
hän kuuntelee Anarâš saavah -lähetystä ja muutenkin ihmisten 
juttuja ja on huomannut, että miten nopeasti puhekieli on alka-
nut muuttua. 

Kielimestaritapaamiset olivat opiskelijoille kaiken muun ohessa kur-
kistus inarinsaamen kielen murre-eroihin ja myös yksittäisten kielen-
puhujien puhetapoihin eli idiolekteihin.

Minä huomasin murre-eroja KM1:llä ja KM2:llä; esimerkiksi 
hiivsig – hyyssig ’vessa’ ja forgâ – horgâ ’pian’.

KM puhui XX:n murretta, sitä oli vähän vaikea ymmärtää. 
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KM:t käyttivät minusta joskus vähän erilaista kieltä tai sanoja, 
jotka eivät olleet tuttuja. 

Kielimestareilta opiskelijat saivat elävää tietoa niistä ajoista, jolloin 
inarinsaamen tila ja prestiisi olivat jotain aivan muuta kuin tällä het-
kellä. Kielimestariharjoittelussa sama kieli, jonka puhumisesta kieli-
mestari oli lapsena joutunut nurkkaan, oli arvostettua ja tavoiteltua 
kulttuurista pääomaa. 

KM kertoi myös kouluajoistaan XX:ssä. Hän oli joutunut nurk-
kaan, kun oli puhunut saamea ja muutenkaan hän ei ollut pitänyt 
kouluajasta XX:ssä. 

Hän kertoi, että kukaan ei ollut kieltänyt häntä puhumasta, mutta 
hän itse vähän häpesi puhua muuta kieltä kuin koulukieltä. Kes-
kenään illalla he kyllä puhuivat inarinsaamea. 

Hän sanoi, että lapsena hän ei itse tiennytkään, että hän osaa 
kahta muuta kieltä, kun hän vain puhui mitä puhui. 

Omien lastensa kanssa hän ei ollut puhunut inarinsaamea. Sitä 
hän vähän ihmetteli nyt myöhemmin.

7.3.7   K äy tännön jär jes tely t

Suunnitteluvaiheessa projektitiimi oli pohtinut perusteellisesti seuraa-
vanlaisia kysymyksiä: Olisiko kielenoppimisen ja tunnelman kannal-
ta parempi vaihtoehto yksi opiskelija – yksi kielimestari vai useampi 
osallistuja yhdellä kertaa? Tulisiko parien tai ryhmien olla koko ajan 
samoja vai vaihtua joka kerta? Montako kielimestaripäivää osapuo-
let jaksaisivat yhteen menoon tai samalla viikolla? Kuinka pitkiä päi-
vät voisivat olla? Miten paljon opiskelijoilta edellytettäisiin nauhurin 
käyttöä ja nauhoitteiden käsittelyä? Lopputulos oli luonnollisestikin 
kompromissi, kun 17 opiskelijan yksilöllisten toiveiden täydellinen 
huomioiminen oli opetussuunnitelman puitteissa mahdotonta. Opis-
kelijat ovat raporttien perusteella varsin tyytyväisiä kielimestarihar-
joittelun järjestelyihin.
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Oli hauskaa olla OP:n kanssa. Yksin kun on, niin pitää koko ajan 
” johtaa” keskustelua, taikka ainakin miettiä, että mitä seuraa-
vaksi tapahtuu. Nyt oli helppoa, niin kuin lomalla. 

Minun kielitaitoni kannalta oli juuri oikea valinta mennä yksin 
kielimestarin luo ensimmäisellä kerralla. 

En ollut koskaan yksin kielimestarin luona, aina pareittain. 
Minusta se oli hyvä tapa. Matka meni nopeammin ja sen ajan 
saattoi käyttää suunnittelua ja juttelua varten. Kielimestaripai-
kassa oli hauskaa, kun oli enemmän kuin kaksi puhujaa, tuli 
enemmän kysymyksiä ja niiden myötä asioita esille. 

Jos tulee uusi mahdollisuus järjestää kurssi, silloin kielimesta-
riharjoittelut saavat olla pitempiä, ainakin kolme–viisi päivää 
peräkkäin. 

Selvästi eniten mielipiteitä jakava tekijä oli kielimestareiden nauhoit-
taminen. Joidenkin mielestä se oli erittäin hyvä ja hyödyllinen, jopa 
välttämätön osa tapaamisia, toisten mielestä taas vastenmielistä, vai-
keaa ja vaivaannuttavaa. Myös kielimestareiden välillä oli vastaavia 
eroja: useimmat suhtautuivat nauhoittamiseen luontevasti, jotkut taas 
negatiivisesti.

Minulla oli kyllä nauhuri mukana, mutta minä en käyttänyt sitä, 
kun KM ei välitä nauhoitushommasta. 

Se ei vain sovi minulle. 

Nyt kyllä kadun vähän, kun en silloin nauhoittanut mitään. Jol-
lain lailla minulla oli tunne, että se häiritsisi meidän keskustelu-
amme, mutta nyt minusta tuntuu, että KM olisi mielellään myös 
itse saanut niitä juttuja nauhalle myös toisia varten. Myöhemmin 
minulla oli sellainen kokemus yhden kielimestarin kanssa, että 
hän ei ollenkaan halunnut juttujaan nauhalle. Silloin me opis-
kelijat emme nauhoittaneet mitään. Aivan toisenlainen kokemus 
minulla oli toisen kielimestarin luona, joka tuntui olevan hyvin 
tottunut kertomaan asioita nauhalle. 
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Kielen puolesta olisi ollut hyödyllistä, jos vaikka joka harjoitte-
lupäivästä olisi pitänyt nauhoittaa jotain ja myös litteroida jotain. 

En ole nauhoittanut niin paljon kielimestareiden juttuja enkä 
kirjoittanutkaan ylös sanoja; olen vain nauttinut niistä päivistä. 

Muutamissa kielimestaritapaamisissa oli mukana myös ulkopuolinen 
kuvaaja. Tämä tallensi joitakin kielimestareiden ja opiskelijoiden ta-
paamisia lyhytfi lmeiksi. Tarkoituksena oli sekä dokumentoida kieli-
mestarimenetelmää että saada talteen kielimestareiden kieltä ja osaa-
mista. (Ks. Olthuis & al. 2013: 52–54.) 

Sen päivän aikana siellä oli myös Anneli Lappalainen kuvaa-
massa, ja aluksi kaikilla oli vähän sellainen tunne, että tuleeko-
han siitä mitään, ja minulla oli sellainen tunne, että uskallan-
kos minä puhua mitään. Mutta onneksi sellaiset tunteet menivät 
nopeasti ohi. 

Nauhurit oli hankittu kielimestaritapaamisia varten sekä opiskelijoi-
den muistamisen avuksi että kieliaineiston ja muistelusten keräämistä 
varten. Olimme periaatteessa kieltäneet opiskelijoita tekemästä kirjal-
lisia muistiinpanoja päivän aikana. Ne veisivät aikaa ja huomiota var-
sinaisesta fokuksesta eli suullisesta kommunikoinnista, ja saattaisivat 
luoda etäisyyttä opiskelijan ja kielimestarin välille, kun tavallisesti 
toinen osapuoli ei osannut kirjoittaa kieltä. Muistiinpanoja kehotimme 
tekemään jälkeenpäin itsenäisen työskentelyn päivinä nauhoitteiden 
pohjalta. Tässä kohtaa noudatimme Kalifornian Master–Apprentice 
Language Learning -ohjelman periaatetta (ks. 7.1.2). Jotkut opiskeli-
jat harmittelivat tätä linjavetoa. 

Uusien sanojen oppimiseksi minun olisi kyllä pitänyt olla kynä 
kädessä koko ajan. 
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7.3.8  K ie l imestar ihar jo i t te lun merk i t ys  opiskel i jo i l le

Kuten edellä on tullut esille, riippui paljon opiskelijan omasta luon-
teesta ja taustasta, miten henkilökohtainen ja tunnepitoinen kokemus 
kielimestariharjoittelu hänelle oli. Raporteista käy kuitenkin selvästi 
ilmi se, että kaikille se oli myönteinen ja merkittävä kokemus. Suu-
ri osa opiskelijoista nimeää sen koko opiskeluvuoden tärkeimmäksi 
osa-alueeksi. 

Minä en varmaankaan ole ainoa, joka sanoo, että tämä kieli-
mestariharjoittelu on ollut kaikkein tärkein osa meidän koulu-
tuksessamme. Ei vain kielen puolesta, vaan myös kulttuurin ja 
tunteiden puolesta. On tullut tunne siitä, että on päässyt parem-
min inarinsaamelaisten joukkoon ja on oppinut ymmärtämään 
heidän elämäänsä. Meidät on aina otettu vastaan tosi ystävälli-
sesti, ja tekee kyllä mieli kyläillä myöhemminkin. 

Kielimestaripäivät ovat olleet kaikkein parhaita tämän kurssin 
aikana. Ne ovat antaneet minulle perspektiiviä ja tehneet myös 
Saamenmaan historiasta elävän, mielenkiintoisen ja värikkään 
osan, mikä on auttanut minua ymmärtämään tätä kansaa ja 
ihmisiä paremmin. En ole oppinut vain kieltä, olen oppinut aika 
paljon myös elämästä. 

Raporteista kuvastuu syvä kiitollisuus kielimestareita kohtaan. Kie-
limestariharjoittelu tuntui olevan monille poikkeuksellinen kokemus 
myös yhteisöllisesti. Inarinsaamelaisten parissa, niin kuin muuallakin, 
ihmisten kyläily toistensa luona on vähentynyt. Oppilaita kosketti se, 
miten kielimestarit toivottivat oppilaat tervetulleiksi omiin koteihinsa 
ja käyttivät omaa aikaansa heidän hyväkseen. 

Annan suuren arvon kaikille meidän kielimestareillemme, kun 
he ovat jakaneet kielitaitoaan ja sanavarastoaan meidän kans-
samme. He ovat päästäneet meidät sisään elämäänsä ja inarin-
saamen puhujayhteisöön. 

En voi tarpeeksi heitä kiittää. 
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On ollut melkeinpä uskomaton mahdollisuus olla kielimestarei-
den kanssa. Mieli on nyt kiitollinen, mutta myös murheellinen, 
kun harjoittelu on loppunut. On vaikea uskoa, että on tällaisia 
ihmisiä, jotka haluavat avata oven kotiinsa ja ottaa vastaan 
tuntemattomiakin ihmisiä. Minä olen oppinut paljon kielestä ja 
myös saamelaisesta elämästä, kun olen ollut heidän kanssaan. 
Minä en tiedä, miten haluaisin kiittää kielimestareitamme, suu-
ret kiitokset eivät ole tarpeeksi. 

Päivät olivat todella inarinsaamelaisten kieli- ja kulttuurikyl-
pyä minulle. Ihmisten ystävällisyys, miten ihmiset ottivat vieraat 
ihmiset vastaan ja jaksoivat kertoa aina uudestaan elämästään, 
kosketti kyllä sydäntä. Sain tutustua moniin hienoihin ihmisiin 
kielimestaripäivien aikana. 

Opiskelijat kokivat hyötyneensä kielimestariharjoittelusta monella ta-
valla. Useimmin mainittuja asioita olivat arkipäivän kommunikointi-
taito ja itsevarmuuden lisääntyminen kielenpuhujana.

Kielimestariharjoittelu on kyllä ollut tosi hyvä tapa oppia puhu-
maan kieltä luonnollisessa yhteydessä. Se on ollut minulle kaikin 
tavoin hyödyllinen, mielenkiintoinen ja hauska oppimistapa. 

Olin kyllä iloinen, että ymmärsin melkein kaikki sanat ja asiat 
mitä KM sanoi. Minusta tuntuu, että se oli hirveän tärkeää kie-
litaidolleni ja sille, että uskallan käyttää inarinsaamea. Minulla 
on hyvin positiivinen mieli ja olen tyytyväinen. 

Jonkin verran tuli uusia sanoja, mutta minulle oli hirveän tär-
keää nähdä, että ei ole niin vaarallista, jos lauseeseen tulee jos-
kus suomalainen sana. 

Kaikki kielimestaripäivät ja kielimestarit antoivat minulle roh-
keutta puhua inarinsaamea ja edistivät puhumistaitoa tosi pal-
jon. Oli helppo alkaa puhua, kun ei tarvinnut pelätä virheitä 
eikä kukaan odottanut täydellistä puhetta. 
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Oman kielellisen kompetenssin vahvistumisen lisäksi yhtä tärkeäksi 
nousee loppuraporteissa inarinsaamelaiseen kieliyhteisöön tutustumi-
nen ja tunne siitä, että kuuluu siihen itsekin.

Käytännön puoli kielimestarityössä on ollut hirveän tärkeä 
meille opiskelijoille myös siinä mielessä, että olemme saaneet 
tutustua äidinkielisiin. 

Olen halunnut aina eri kielimestarin luo, kun olen halunnut 
oppia tuntemaan niin paljon inarinsaamelaisia ihmisiä kuin on 
ollut mahdollista. 

Koko talossa oli iloinen meininki, kun ihmiset olivat tekemässä 
käsitöitä ja puhumassa ja nauramassa, ja myös muita inarinsaa-
melaisia kävi siellä kylässä. Niin tuli sellainen tunne, että täällä 
minä olen nyt inarinsaamelaisen kulttuurin keskellä, wau. 

Se oli ainutlaatuinen ja hirveän hyvä mahdollisuus tutustua ina-
rinsaamelaisten arkipäivään, ja sain myös tietoa, miten inarin-
saamelaiset ovat ennen eläneet. Oli hirveän hauskaa nähdä ja 
kokea inarinsaamelainen vieraanvaraisuus ja että minäkin pär-
jään inarinsaameksi arkielämässä. 

Joistakin raporteista kuvastuu ilo kielimestareiden puolesta. Opis-
kelijat vaistosivat, että harjoittelu muodostui merkittäväksi myös 
kielimestareille. 

Heillekin on ollut ilo kuunnella meitä ja todella nähdä ja kuulla, 
että me olemme oppineet hyvin ja uusia puhujia on tulossa. He 
ovat päässeet osallistumaan kielityöhön.

Näkyi, että kielimestarit olivat innoissaan, ja että heistä oli tär-
keää osallistua kielen ja kulttuurin edistämistyöhön. Sai olla 
ylpeä, kun on inarinsaamelainen. 

Kielimestaripäivien aikana opittiin paljon inarinsaamelaisesta kulttuu-
rista, kuten käsitöistä, poronhoidosta ja aikakäsitteestä.

Olen oppinut käsitöistä tosi paljon. 
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Miehillä oli oma tapansa kutsua poroja huutamalla. En ole kos-
kaan ennen kuullut sellaista ääntä. 

KM sanoi, että kun sohjoon ajaa [juuttuu kelkalla sohjoiseen 
lumeen], niin kiire loppuu. Se oli hyvä tapa opettaa sellaisia asi-
oita. Ei siinä kyllä mitään kiirettä ollut muutenkaan. 

Kulttuuriopetuksen suhteen se päivä oli minulle kaikkein tärkein 
tämän koko koulutuksen aikana. 

Kaiken kaikkiaan kielimestariharjoittelu osoittautui monille jopa lop-
puelämän kannalta käänteentekeväksi kokemukseksi.

Päivät olivat hauskoja. Muistan ne koko elämäni. Minä olen 
saanut oikean äidinkieleni takaisin. Ensimmäisen kerran myös 
kirjoitin inarinsaamenkielistä päiväkirjaa, ja se onnistui hyvin. 
Pian minä varmaan voin myös ajatella saamenkielisiä ajatuksia. 

Nyt minulla on elämä ennen sitä päivää ja elämä sen päivän jäl-
keen. 

Minun mieleeni tulee aina mummo, kun olen kielimestareiden 
luona. Kieli on samanlainen, minulle rakas ja kaunis, mikä 
jotenkin oli kiellettyä lapsuudessani. Ja tunne on samanlainen, 
kiireetön ja lämmin, ja minä olen aina tuntenut, että olen myös 
tärkeä heille, kun olen inarinsaamelainen ja pidän inarinsaa-
mesta ja olen opetellut sen. Tämä on ollut minulle tärkeä vuosi. 

7.4   K iel imestareiden palaute

Kielimestariharjoittelu järjestettiin inarinsaamen täydennyskoulutuk-
sessa ensimmäistä kertaa strukturoidussa muodossa osana vähem-
mistökielen akateemista opetusohjelmaa, joten siitä haluttiin kerätä 
mahdollisimman paljon tietoa. Yksi olennaisimmista osa-alueista 
olivat kielimestareiden näkemykset toiminnasta. Inarinsaamen täy-
dennyskoulutuksen suorittanut VTM Anne-Marie Kalla jäi koulu-
tuksen loputtua työskentelemään koulutushankkeessa muutamaksi 
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kuukaudeksi. Hänen tehtävänään oli haastatella täydennyskoulutuk-
sen kielimestariharjoitteluun osallistuneita kielimestareita ja kartoittaa 
heidän ajatuksiaan harjoittelun järjestämisestä, sisällöstä ja tuloksista. 
Haastatteluissa tuli esille paljon muutakin varsinaisesti kielimestari-
harjoitteluun kuulumatonta asiaa, kuten haastateltujen lapsuus ja ina-
rinsaamen kielen käyttö eri elämänvaiheissa. Käsittelen itse tässä yh-
teydessä haastattelujen kielimestariharjoittelua koskevaa sisältöä sekä 
kielimestareiden näkemyksiä inarinsaamen kielen tilasta. 

Anne-Marie Kalla haastatteli kaikkia koulutuksessa toimineita 
21 kielimestaria. Raportissaan hän jakaa heidät 1) maallikkokielimes-
tareihin, jotka rekrytoitiin kielimestareiksi nimenomaan tämän koulu-
tuksen tarpeisiin ja joihin kuului 15 henkilöä, joista 8 naista ja 7 mies-
tä, ja 2) kieliammattilaisiin, jotka toimivat tai ovat toimineet työssään 
inarinsaamen kielellä ja joihin kuului kolme naista ja kolme miestä. 
Samaa luokittelua käyttävät Olthuis & al. (2013: 82–83). Haastattelut 
tehtiin inarinsaamen kielellä, mutta erilaisista käytännön syistä joh-
tuen Kalla litteroi haastattelut suoraan suomen kielelle käännettyinä. 
Myös haastatteluihin pohjautuva raportti on suomenkielinen. Niinpä 
kielimestareiden narratiivit esitetään tässäkin suomenkielisinä. Haas-
tatteluotteissa AMK viittaa Anne-Marie Kallaan ja KM haastateltuun 
kielimestariin. Haastatteluotteet ovat tässä alkuperäisessä asussaan lu-
kuunottamatta joitakin haastattelulitteraatioissa olleita näppäilyvirhei-
tä, jotka olen korjannut. Anonymiteetin suhteen olen toiminut samoin 
kuin opiskelijoiden raporttiotteiden kohdalla: Henkilöt esiintyvät 
otteissa omilla nimillään vain, jos kyse on heidän julkisesta toimin-
nastaan. Muuten OP viittaa opiskelijaan, NN muuhun ulkopuoliseen 
ihmiseen ja XX paikannimeen, jos sen kertominen vaarantaa kieli-
mestarin tai opiskelijan anonymiteetin. 

7.4 .1   K ie l imestareiden kokemuk set  k ie l imestar i t yöstä

Useimmat haastatellut kertovat alkaneensa kielimestariksi, koska joku 
koulutuksen järjestäjistä – tavallisimmin minä – soitti heille ja pyysi 
heitä mukaan. Osa kielimestareista kertoo epäröineensä aluksi omaa 
kielitaitoaan ja sopivuuttaan ”mestariksi”, osa taas suostui oikopäätä. 
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Annika Pasanen soitti minulle. No, minähän ajattelin silloin, että 
eihän minun kielitaito ole enää sellainen, että kehtaan alkaa. Ja 
mietin ja mietin.

Marja-Liisahan tahtoi tähän koulutukseen ja ensin kauhistuin, 
että enhän minä. Hän sanoi kuitenkin, että ne on aivan tavalli-
sia ihmisiä, jotka ovat äidinkielenään puhuneet saamen kieltä ja 
osaavat sitä. Kun minä mietin, että minähän en ole lukenut saa-
men kieltä missään. Se on vain kieli, jota olen puhunut ja kuullut.

Annika Pasanen soitti ja kysyi voisinko ja haluaisinko alkaa täl-
laiseen työhön. No, minä tietysti lupasin. Että minulla ei täällä 
kodissa ole sellaisia kotitöitä, joita voisin oppilaiden kanssa 
tehdä, mutta olen lapsuudesta saakka puhunut sitä vielä. Ja itse 
ajattelen, että osaan sitä vielä vähän [nauraa].

Jotkut olivat tunteneet jännitystä ennen opiskelijoiden tuloa: miten 
kaikki sujuisi?

No, sehän oli jännää, että osaanko puhua niinkuin pitää. Mutta 
sehän meni kuitenkin melko hyvin vissiin.

Haastattelujen perusteella kielimestarit kokivat työn kielimestarina 
mielekkääksi ja mieluisaksi. Useissa haastatteluissa tulee esille se, mi-
ten mukavaa heistä oli saada vieraita ja päästä puhumaan inarinsaamea. 

AMK: Oliko kielimestarin työnkuva helppoa vai raskasta?

KM: Ei ainakaan raskasta, oli niin mukavaa kun siinä itsekin 
oppi. Ja kun ihminen on yksin, niin sitähän tykkää, kun joku 
tulee ja saa puhua.

AMK: Oliko raskas päivä?

KM: Ei se ollut, oikein hauska oli. Aika meni, lensi niin, ettei 
huomannutkaan, että piti lopettaakin. Istuimme ja puhuimme, 
emme edes niin paljon tehneet.
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Tämä oli minulle oikein hauskaa aikaa, kun kävivät kylässä. Kii-
tän kaikkia, jotka kävivät luonani.

Oli kyllä mukavaa. Nopeasti menivät, juteltiin ja syötiin, ei 
huomannutkaan kun päivä loppui jo. Kerran kävi niinkin, etten 
ehtinyt ruokaakaan tehdä, kun en hoksannut, että mihin aikaa 
pitää lähteä, ja sitten hoksasin, että mikä on asia. Ruokakin on 
tekemättä.

Pari kielimestaria myöntää, että kielimestarina toimiminen oli alussa 
väsyttävää, vaikkakin antoisaa. 

No, alussa ensimmäiset päivät oli, mutta lopussa ei ollut ras-
kaat. Sitten pääsi vähän sisälle.

Vain yksi haastateltu mainitsee, että inarinsaamen kielessä pysyttele-
minen ei käynyt aivan itsestäänselvästi.

AMK: Oliko se sinusta vaikeaa?

KM: No, ei se vaikeaa ollut, mutta joskus ei hoksannutkaan 
[nauraa] suomen kielellä tietenkin vastasin.

Kielimestarityön hyviksi puoliksi mainitaan mm. mahdollisuus käyt-
tää omaa äidinkieltään enemmän, tutustuminen uusiin kielenpuhujiin 
ja uusien sanojen oppiminen opiskelijoilta. Kysymykseen, mikä oli 
kielimestarityön paras puoli, vastattiin mm. seuraavasti: 

No se, että itse pääsin puhumaan inarinsaamea. 

Että pääsi itsekin puhumaan saamen kieltä, että kyselivät ja sillä 
lailla. Se henki oli sellainen iloinen ja avoin ja sellainen pitää 
ollakin, että jos jotain virheitä tekee niin sen voi korjata. 
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Ja sekin, kun en tuntenut ollenkaan oppilaita, ja nythän minä tun-
nen paljon ja tiedän, että te puhutte saamen kieltä ja voin tuolla 
Ivalossakin alkaa puhumaan, kun tiedän, että tehän puhutte. 

Huonoja puolia kielimestarina toimimisessa ei juurikaan osattu sanoa, 
tai sitten haastattelussa kehdattu sanoa. Jotkut valittelivat omaan kie-
litaitoonsa liittyvää riittämättömyyttä. 

AMK: Mitkä olivat sinusta huonoja puolia?

KM: No, tietysti se, kun en itse ole opetellut kirjoittamaan. Sen 
minä olen tuntenut, että se on minulle itselleni huono. 

Lähes kaikki kielimestarit sanoivat olevansa valmiita jatkamaan kieli-
mestarina mahdollisesti tulevissa inarinsaamen kielen koulutuksissa. 
Monet myös mainitsivat, että olisivat jaksaneet ja halunneet viettää 
enemmänkin aikaa opiskelijoiden kanssa. 

KM: Että jos vaikka uudestaan alkaisi tällainen niin mielelläni 
ottaisin vastaan näitä tänne.

AMK: Sinä jaksaisit?

KM: Tervetuloa!

AMK: Oliko se mielestäsi tarpeeksi vai olisitko jaksanut enem-
män päiviä?

KM: Olisin tietenkin. Silloinhan minä jaksan paremmin, kun 
tulevat.

AMK: Häiritsikö sinun omia töitä?

KM: Sehän oli minulle niin kuin terapiaa.

Kielimestareiden välillä oli selvästi eroja siinä, miten he mielsivät 
oman roolinsa oppilaiden kanssa. Toiset suhtautuivat kielimestarina 
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toimimiseen hauskana jutusteluna ja yhdessäolona, toiset taas näkivät 
selvemmän opettaja–oppilas-asetelman. 

AMK: Millainen kielimestarin työ on ollut?

KM: Tässä pitää tarkkaan miettiä miten opettaa, kun ei ole itse 
aiemmin ollut opettajana. 

Erään kielimestarin haastatteluotteessa kuvastuu kiinnostavalla taval-
la ”tavallisen kielenpuhujan” ajatus siitä, mitä on kulttuuri. Kyseessä 
on henkilö, jota kieliyhteisössä pidetään monella lailla inarinsaamelai-
sen kulttuurin tuntijana. Omasta mielestään kielimestari ei juuri tiedä 
kulttuuriasioita. 

AMK: Oliko sinun mielestäsi tärkeää opettaa kulttuuriasioita?

KM: Sehän oli tärkeää, mutta minä niin vähän kulttuuriasioita 
tiedän. Muuta kuin, mitä ennen oli ja vanhoja sanoja. En niin 
kulttuuriasioita tiedä.

7.4. 2   Opiskel i jo iden k ie l i  ja  v i rheiden kor jaaminen

Keskeinen aihe kielimestareiden haastatteluissa on opiskelijoiden ina-
rinsaamen kielen taito ja sen edistyminen sekä opiskelijoiden kielivir-
heisiin suhtautuminen. Kuten alaluvussa 7.4.3 tulee esille, monet kie-
limestarit suhtautuivat omaan rooliinsa varsin vakavasti ja katsoivat 
velvollisuudekseen korjata opiskelijoiden tekemiä virheitä. 

AMK: Korjasitko sinä oppilaiden kieltä?

KM: [Nauraa] Kyllä minä jouduin korjaamaan, että toivotta-
vasti kukaan ei huonona pitänyt, kun minä aina sanoin, että täy-
tyy sanoa näin ja täytyy sanoa näin. Ja tietysti sanoivat, että 
pitää korjata ja toivottavasti kukaan ei huonolle mielelle jäänyt 
kun minä niin tein.

AMK: En usko, sehän juuri oli tarkoitus.
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KM: Niin, minäkin ajattelin, että kun minä olen kielimestari, 
niin minunhan pitää korjata.

AMK: Miten teit sen?

KM: Jos hän sanoi väärin niin sanoin perässä oikein miten se 
kuuluu ja hän sitten korjasi. 

KM: Aluksi liian tarkasti aloin opettaa, kun jokaisen sanan kor-
jasin, ennen kuin hoksasin, että eihän se niin pidäkään tehdä. 
Sitä ei kukaan ihminen kestä, että joka sanan muuttaa. 

AMK: Raskitko aina korjata?

KM: Sellaiset, jotka oli pakko korjata, korjasin. Mutta silloin, 
kun ymmärsin, annoin mennä. 

AMK: Oliko joskus niin ettet raskinut korjata kieltä?

KM: [Nauraa] no, olihan sitä joskus niinkin, täytyy tunnustaa.

Parissa haastattelussa kielimestari näki kielivirheiden korjaamisen 
hieman toisella tavalla kuin enemmistö heistä: virheiden korjaami-
nen ei ehkä olekaan ainoa tai ongelmaton tapa suhtautua opeteltavaan 
kieleen.

Otin sen linjan, että en korjaa, oikaise hänen kieltään. Että on 
parempi, että oppii ensin puhumaan sillä kielellä, niillä sanoilla 
joilla puhuu. 

Se ei ole tarkkaan selvinnyt, että kuinka paljon tulee korjata 
oppilaiden kieltä, etteivät säikähdä tai loukkaannu. Tulisiko kor-
jata. Joillekin sopii paremmin korjaaminen. Toiset saattavat olla 
sellaiset, etteivät kestä korjaamista niin paljon, toiset haluavat-
kin että korjataan, haluavat tarkkaa kieltä puhua.
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Tässä kohtaa tulee joissakin haastatteluissa ilmi kielimestareiden nä-
kemys siitä, että opiskelijoiden inarinsaamen taito oli jo joiltain osin 
parempaa kuin heidän omansa. 

AMK: Oliko joskus, ettet raskinut korjata?

KM: Ei. Kyllä korjasin, kun oli tarvetta. Mutta oli sellaisiakin 
sanoja, joita minä en tiennyt. Piti kysyä, että mikä tuo on? Se 
oli sellaista vastavuoroista kyselyä. Kun paljon on uusia sanoja, 
joita en ymmärrä.

Tuntuu, että kyllähän ne ovat enemmän mestareita kuin me. 
Puhuvat niin hyvin ja kuulen sellaisia sanoja, joita en ole ennen 
kuullutkaan, ja sanon, että jaa tulee uusia sanoja, Morottajan 
Matin ja Mattus Ilmarin sanoja.

Anne-Marie Kalla kysyi kielimestareilta, millaisia virheitä he havait-
sivat opiskelijoiden kielessä. Mainituiksi tulivat ainakin pohjoissaa-
men vaikutus, taivutusvirheet, duaalin ja monikon sekaantuminen ja 
väärät sanavalinnat. 

AMK: Millaisia virheitä opiskelijoilla oli?

KM: No, en minä muista. No, sellaisia esimerkiksi, kun sinulla 
nyt, kun sanoit, että lâi, vaikka olisi pitänyt sanoa lijjii. Sellaisia 
pieniä virheitä.

AMK: Millaisia virheitä olet huomannut oppilaiden kielessä, 
tavallisia?

KM: Nehän kyllä ovat monenlaisia. Verbien taivuttaminen se 
taitaa olla vaikeinta.

Eikä OP niin väärin puhunut, että ei olisi ymmärtänyt. Hyvin 
puhui. Taivutusvirheitä saattoi tulla, minä aina korjasin.
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Tietysti sellaisia uudempia sanoja, ne piti korjata pois. Että 
niihin löytyy vanhemmat sanat. 

Kun inarinsaamessahan on duaalimuoto ja monikko. Muutamat 
sekoittivat sen duaalin, monikon, yksikön. Ja minä kyllä ymmär-
sin, että silloin pitää korjata sellaisia asioita.

 - - ja sellaiset jotka osasivat pohjoissaamea puhua, mutta ina-
rinsaamea eivät ollenkaan. Oli sellainen vaikeus, että se sana 
jatkui pohjoissaamessa, ei katkennutkaan niin kuin inarinsaa-
messa pitää. Sanan loppuun tulee loppu pohjoissaamesta. 

Pari kielimestaria pohdiskeli kielitaitoa ilmiönä. Se ei heidän mieles-
tään ole niin yksiselitteinen asia, että voisi määritellä selvästi, mikä on 
hyvää ja virheetöntä kielitaitoa. 

Oppilaat eivät keskimääräisesti osaa tarpeeksi, jotta se vas-
taisi äidinkielisen taitoa. Mutta kielitaito on sellainen, että on 
äidinkielisiäkin, jotka puhuvat mutta eivät tiedä kielen teoriasta 
paljonkaan. Ei kielitaidosta voi sanoa milloin ihmisellä on hyvä 
kielitaito, se on monenlaista.

Ja olen sitä miettinyt, että kukas se sanoo, mikä on virhe ja mikä 
on oikein? Minä tietenkin puhun niin kuin olen oppinut ja se on 
oikein ja te oppilaat puhutte niin kuin olette oppineet ja sekin on 
minusta oikein.

Suurin osa kielimestareista ihasteli haastatteluissa sitä, miten hyvin 
opiskelijat olivat jo muutamassa kuukaudessa oppineet inarinsaamea 
ja miten paljon kielitaito edistyi vuoden mittaan. 

AMK: Kun ensimmäinen oppilas tuli, osasiko hän mielestäsi 
tarpeeksi hyvin saamea?

KM: Kyllä mielestäni sikäli, että saameksi pystyttiin keskustele-
maan. Ei tarvinnut suomea ottaa.
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AMK: Miten opiskelijat mielestäsi edistyivät kielessä?

KM: Se oli aivan ihme miten hyvin, kun koko vuoden kuljin tei-
dän mukana. Alussa jotkut uskalsivat heti alkaa puhumaan. Ja 
toiset eivät heti, mutta sitten syksyllä te puhuitte joka ikinen, 
uskalsitte radioonkin puhua. Se oli aivan ihme. Oliko vahinko, 
että näin hyvin onnistui. Kukaan ei keskeyttänyt koko vuonna. 
Jokainen oppi puhumaan hirveän hyvin. Ja se oli niin kuin usko-
matonta koko tämä juttu. 

AMK: Miten opiskelijat etenivät vuoden aikana?

KM: Niin hyvin, ettei paremmin olisi voinut mennä. Teillä oli 
hyvät opettajat vissiin.

AMK: Miten oppilaat edistyivät kielessä?

KM: Kuinka noin nopeasti voi oppia puhumaan niin hyvin? Että 
itse en oppisi mitään kieliä vuodessa.

7.4.3   K ie l imestareiden miel ip i teet  käy tännön 
jär jes tely is tä

Haastattelujen mukaan kielimestarit kokivat hyväksi sen järjestelyn, 
että opiskelijat tulivat heidän kotiinsa. Kotioloissa oli heille kaikkein 
mukavinta olla, eikä kaikilla edes olisi ollut mahdollisuutta liikkua 
kotoaan muualle. 

AMK: Oliko sinusta hyvä, että ihmiset tulivat kotiisi?

KM: Oli. Hyvä oli. En itse niinkään olisi halunnut minnekään 
mennä. Hyvä, että tulivat tänne.

AMK: Mutta sinun mielestäsi se oli hyvä, että oppilaat tulivat 
tänne sinun kotiisi?

UH9_VALMIS.indd   287UH9_VALMIS.indd   287 17.5.2015   21:45:0617.5.2015   21:45:06



A N N I K A  P A S A N E N

2 8 8

KM: Oli, en minä olisi alkanutkaan, jos olisi pitänyt johonkin 
mennä, kun tiesin, etten ole ehtimässä.

Kielimestariharjoittelussa otettiin huomioon opiskelijoiden toiveet 
siitä, haluavatko he mennä kielimestarin luo yksin vain parin kanssa. 
Myös kielimestarit saivat luonnollisesti vaikuttaa tähän. Haastattelui-
den mukaan heille ei ole juurikaan ollut väliä sillä, tuliko opiskelijoita 
yksi vai kaksi vai enemmänkin.

AMK: Olisiko ollut parempi, että sinulla olisi ollut vain yksi 
oppilas?

KM: Ihan samalla meni, kaksi taikka yksi. Kaksin meni ihan 
siksikin hyvin, että jos toisella meni väärin, niin toinen saattoi 
korjata.

AMK: Mikä sinun mielestäsi oli paras tapa? Kun oppilas oli 
yksin täällä vai?

KM: Jos kaksi oli, niin aina enemmän hoksaa, ja erilaisia kysy-
myksiä. Miksi ei yksinkin, ei sekään ole huono.

Kielimestariosuuden suunnitteluvaiheessa pohdittiin sitäkin vaihto-
ehtoa, että jokainen opiskelija saisi henkilökohtaisen kielimestarin, 
jonka kanssa hän viettäisi kaikki harjoittelupäivät. Parin opiskelijan 
suhteen kävi käytännössä niin, että he olivat lähes kaikki harjoittelu-
päivät saman kielimestarin kanssa. Valtaosin kielimestari–opiskelija-
parit ja -ryhmät kuitenkin vaihtuivat joka kerta. Tätä pidettiin yleisesti 
onnistuneena ratkaisuna. 

AMK: Miten, jos sinulla olisi ollut vai yksi oppilas ja olisit seu-
rannut yhden oppilaan kieltä koko vuoden.

KM: No, sen takia oli näin hyvä, että en tuntenut teitä ollenkaan 
ja nyt tunnen ja sain uusia ihmisiä, keitä tunnen. Sen takia kui-
tenkin oli hauskempi näin.
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AMK: Olisiko sinusta ollut parempi, jos olisi ollut vain yksi 
oppilas kielimestarilla jonka kieltä mestari seuraa monta kuu-
kautta vai parempi niin, että oppilaat tulevat kahdestaan, kol-
mestaan tai siis käyvät useiden luona?

KM: Kyllähän sekin aivan olisi, että seuraisi. Aivan hyvä olisi. 
Mutta sekin on hyvä jos monta yhdellä kertaa tulee. Mutta en 
osaa sanoa, kumpi on parempi.

Yksi kielimestari oli tästä eri mieltä:

Mielestäni tulisi olla vielä niin, että jokaisella tulisi olla oma 
kielimestari, joka puhuisi heidän kanssaan aina inarinsaamea 
ja opettaisi aina lisää ja lisää. 

Toinen suunnitteluvaiheen keskeisiä kysymyksiä oli se, missä vai-
heessa opiskelijat lähetettäisiin kielimestareiden luokse: heti alussa 
vai vasta siinä vaiheessa, kun he jo puhuvat kieltä. Suurin osa kie-
limestareista piti hyvänä sitä ratkaisua, että opiskelijoilla oli jo pe-
ruskielitaito. He arvelivat, että työ olisi ollut heille raskaampaa, jos 
kaikki olisi pitänyt aloittaa alkeista. Tämähän on yleensä tilanne Ka-
lifornian Master–Apprentice Language Learning -ohjelmassa (Hinton 
2002 ja 2008). Osa kuitenkin katsoi, että aiemmin aloittaminen olisi 
mennyt yhtä hyvin tai jopa paremmin. 

AMK: Jos oppilaat eivät olisi osanneet vielä paljon mitään. Oli-
sivat enemmänkin olleet kielikylvyssä. Olisiko se onnistunut?

KM: Kyllä. Miksipä ei. Minä olisin vain puhunut inarinsaamen 
kieltä.

AMK: Jos oppilaat olisivat tulleet aiemmin, esim. lokakuussa, 
eivät olisi osanneet niin hyvin puhua, miten se olisi onnistunut?

KM: No, sehän olisi onnistunut paljon paremmin. Silloinhan oli-
sin ollut mestari.
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AMK: Olisit jaksanut kuunnella?

KM: Nyt kun osasivat niin hyvin, olin ihan, että en osaa niin 
hyvin. Silloin kyllä, olisin tykännyt enemmän.

Suurin osa haastatelluista suhtautui luontevasti ja positiivisesti siihen, 
että opiskelijat nauhoittivat heidän puhettaan. Kuitenkin myös joku-
nen yksittäinen negatiivinen näkemys tulee esille. Anne-Marie Kalla 
kysyy haastatteluissa, miltä kielimestareista tuntui, kun opiskelijoilla 
oli nauhurit mukanaan. 

No, minä olen tottunut siihen nauhuriin. Se ei ollut minulle outo, 
ja kun itsekin olen haastatellut.

No, sehän oli aivan luonnollista minulle. Monestihan ovat tällä 
käyneet ennenkin nauhoittamassa tuohon radioon. Että, ei se 
minusta ollut mitään.

No, siitä en kyllä oikein tykännyt.

Yksi käytännön seikka oli suomenkielisten henkilöiden mahdollinen 
läsnäolo tapaamisten aikana. Sitä yritettiin välttää, mutta aina se ei 
ollut mahdollista. 

Täällä kaukana ei paljon ihmisiä käy kylässä. Eivätkä kehdan-
neetkaan tulla, kun täällä oppilaita oli, etteivät häiritse. Että 
ihan rauhassa saimme jutella.

Olin sanonut että ei saa tulla. Että minulle tulee huomenna vie-
raita.

AMK: Oliko helppo pysyä vain saamen kielessä?

KM: Muuten oli, mutta jos vieraita tuli...

Kielimestarit kertoivat harjoittelupäivien kulusta samaa kuin opiske-
lijatkin. Jotkut olivat tehneet erilaisia asioita yhdessä, toisilla aika oli 
kulunut kokonaan jutustelun merkeissä. Päivien sisältö ja mahdollinen 
suunnittelu olivat ainoita asioita, joissa monet kielimestarit näkivät 
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parantamisen varaa. Suunnittelua, ideointia ja etukäteisvalmistelua 
voisi olla enemmän, jotta päivistä saisi enemmän irti. Toisaalta monet 
vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä vapaaseen jutteluun. 

AMK: Mitä teitte, kun oppilaat kävivät?

KM: Tässä me aina juttelimme, ja aina varasin ruokaa, teimme 
ruoan ja kahvistelimme ja puhuimme ja nauroimme.

AMK: Olisitko kaivannut, että joku olisi auttanut alussa, suun-
nittelemaan näitä?

KM: Joo, kyllä se olisi ollut hyvä. Luulen, että kaikkien kielime-
stareiden. En tiedä, mutta uskon, että oli samanlainen ajatus, 
että miten pitää alkaa ja mitä minä…

AMK: Oliko sinusta vaikeaa keksiä mitä tehdä?

KM: No, tietenkin. Olisi pitänyt miettiä, mitä me tehtäisiin ennen 
kuin he tulivat tänne. Mutta en minä sillä lailla viitsinyt alkaa 
itseä vaivaamaan, että miettimään. Ruokaa tehtiin ja minä 
vähän kerroin, että miten minä ruokaa tein. Myöhemmin ajatte-
lin, että minunhan olisi pitänyt tehdä niin kutsuttuja perinneruo-
kia, kumpuksia ja niin edelleen. Mutta kyllä myöhemmin kuulin, 
että jossain paikassa oli tehtykin. 

Se mikä tulisi kuulua kielimestarityöhön, se tulisi ennalta vähän 
enemmän suunnitella niin, että kielimestari oppilaineen kokee 
verkkoja. Tulisi tehdä valmiiksi sanat ja kuvatkin ja sellaiset 
sanontatavat, jotka kuuluvat työhön. Tulisi ennalta opetella, 
osata hyvin, olisi jo käytössä sanavarasto ennen kuin menisi 
työhön. 

Oli hauskaa puhua heidän kanssaan, olivat kuin vieraita. Anni-
kahan sanoi, että saa laittaa oppilaat töitä tekemään, mutta en 
minä viitsinyt. No, OP:han paistoi munkkeja, mutta en minä 
sitten muille alkanut teettämään. Hehän olivat kuin vieraita. 
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Että jos töitä laitan tekemään, että eihän siinä ehdi puhumaan. 
Parempi, että istutaan pöydän ääressä ja puhutaan.

Käsitteestä ”kielimestari” keskusteltiin projektissa ennen sen käyt-
töönottoa. Vaarana nähtiin se, että se säikyttää kielitaidostaan epä-
varmempia puhujia – kaikki eivät ehkä tuntisi itseään ”mestariksi”. 
Kallan raportin (2010) mukaan nimitys koettiin pääosin positiiviseksi. 
Vain pari kielimestaria kritisoi sitä. 

Mutta se mitä ajattelin tämän vuoden aikana, että jos joskus 
alkaa tällainen koulutus, niin se sana pitäisi laittaa eri tavalla, 
ei pitäisi kielimestari-sanaa olla. Jokin muu pitäisi olla. Kun 
minä kuitenkin ajattelen, että enhän minä ole mikään kielimes-
tari, että enhän minä osaa niin hyvin. 

No joo, mutta en minä tietenkään monille sanonutkaan, että olen 
tällainen kielimestari. Kun en minä omasta mielestäni mikään 
mestari ole. Mutta tulihan minulle sellainen kielimestarikunnia-
kirja, inarinsaamen kielen, mutta en ole seinään sitä laittanut.

7.4 .4   K ie l imestareiden näkemyk set  inar insaamen k ie len 
t i lanteesta

Tutkimuksessani on jo useissa kohdissa tullut esille se, että inarinsaa-
men kieliyhteisöön tulee jatkuvasti puhujia inarinsaamelaisen etnisen 
ryhmän ulkopuolelta. Täydennyskoulutuksessa ei-inarinsaamelaisia 
oli noin puolet. Joillakin heistä oli kytkös inarinsaamelaisuuteen las-
tensa tai puolisonsa kautta. Anne-Marie Kalla kysyi kielimestarei-
den mielipiteitä uusista puhujista ja ei-inarinsaamelaisista puhujista. 
Useissa haastatteluissa kielimestarit pohtivat aihetta pitkään. Tässä 
kohtaa haastattelujen analyysissa on otettava huomioon Kallan tutki-
jan positio: hän on itse yksi ei-inarinsaamelaisista uusista kielenpuhu-
jista, mikä on voinut vaikuttaa haastateltujen vastauksiin. 

AMK: Mitä ajattelet siitä, että on tullut tällaisia uusia puhujia?
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KM: No, sehän on hyvä. Kielihän ei siitä pilaannu, jos ulkopuo-
lelta tuleva ihminen ei ole saamelainen.

AMK: Mitä ajattelit, kun oli myös suomalaisia oppilaita koulu-
tuksessa? Oliko se ihmeellistä?

KM: Oli, ihmeellistä ja hauskaa, että nykyään suomalaisetkin 
haluavat saamen kieltä osata ja opetella.

AMK: Oliko mielestäsi outoa?

KM: Ei se niin outoa, kun on siihen ajatukseen tottunut, mutta 
silloin 60–70-luvulla olisi ollut omituisempi ajatus.

AMK: Oliko mielestäsi eroa siinä onko suomalainen tai inarin-
saamelainen?

KM: Ei, ei se minulle ollut mitään eroa. Tai, tietenkin siltä kan-
nalta tunteeko seutua, tapoja, siltä kannalta tietysti.

AMK: Mitä ajattelet, onko siinä eroa, jos vaikka sinun luoksesi 
olisi tullut saamelaisia oppilaita tai suomalaisia?

KM: Ei siinä minun mielestä kovin suurta eroa ole, jos puhutaan 
saamen kielestä. En tiedä oliko merkittäviä eroja tai olisiko eroa 
ollenkaan. Kun tässähän on pääasia kuitenkin kielen oppiminen. 
Olkoon vaikka mustalainen, kunhan osaa inarinsaamea, ei siitä 
ole niin, en minä kyllä näe. Tietysti mukavaahan olisi, että oppi-
las olisi saamelainen, mutta sehän ei ole mahdollista aina. En 
kyllä näe siinä eroa.

AMK: Mitä ajattelet siitä, että tulee tällaisia uusia puhujia?

KM: No, se on hirveän tärkeää. Inarinsaamen puhujia on niin 
vähän, että ei haittaa vaikka kuinka paljon enemmän tulisi puhujia.
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AMK: Onko se sinusta outoa, että myös suomalaiset haluavat?

KM: Ei se ole ollenkaan, kun haluavathan suomalaisetkin oppia 
englantia ja venäjää ja niin edelleen, sehän on aivan sama asia. 
Minun mielestäni kuitenkin.

Kallan haastattelemasta 21 kielimestarista kolme käsitteli kysymystä 
uusista kielenpuhujista ja inarinsaamen kielen ja inarinsaamelaisuu-
den suhteesta myös kriittiseen sävyyn. Yksi heistä korosti sitä, ettei 
kielen opetteleminen tee suomalaisesta saamelaista, toinen taas kriti-
soi uusien puhujien inarinsaamen kielen taitoa. Kolmas oli sitä mieltä, 
että etnisiteetti vaikuttaa siihen, miten hyvin kielen voi oppia. Kuiten-
kin myös nämä kolme korostivat muiden kielimestareiden lailla sitä, 
että on hyvä, kun uusia puhujia tulee, olipa näiden tausta mikä tahansa. 

AMK: Onko sinun mielestäsi outoa, että tulee uusia, tehtyjä 
puhujia, mitä ajattelet?

KM: No, sehän on tietysti hyvä, että opettelee sen kielen, että 
en minä niinkään sano, ettei pitäisi. Sehän on hyvä, mutta kun 
se on kuitenkin niin, että he eivät ole selviä inarinsaamelaisia, 
niin se on kuitenkin, miten sen sanoisin. Hyvähän se on, että 
kieli säilyy. Mutta niin kutsuttuja oikeita inarinsaamelaisia he 
kuitenkaan eivät ole.

AMK: Mitä tarkoitat oikealla inarinsaamelaisella?

KM: Niin kuin te olette suomalaisia, alun perin suomalaisia ja 
opetelleet sen kielen. Että teistähän ei tekemälläkään tule ina-
rinsaamelaisia.

No, sehän kyllä, tuolta kun kuulee radiosta, niin kyllähän he 
puhuvat, mutta vaikeuksia on. Että sanat ei mene niin kuin pitäisi 
mennä. [nauraa] Niin, sen kyllä heti kuulee, kuka on opetellut.

Sellaiset, joilla on ollut suvussa - - puhuja, vaikka mummo taikka 
äiti, niin ne puhuvat, ääntävät vähän eri tavalla kuin ne, jotka 
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ovat suomalaisia, jotka ovat vieraana kielenä opetelleet. Että 
kyllähän sen ääntämisestä kuulee, kuka on kuka. Mutta sehän 
ei ole tärkeintä.

Kielimestarit olivat yhtä poikkeusta lukuunottamatta kaikki inarinsaa-
men kielen äidinkielisiä puhujia. Heidän keski-ikänsä oli 66 vuotta. 
(Olthuis & al. 2013: 82–83). Vain kieliaktivisteiksi luokitellut kieli-
mestarit osasivat kirjoittaa inarinsaamen kieltä. Kielimestarien kou-
luaikana inarinsaamea ei opetettu koulussa – puhumattakaan inarin-
saamenkielisestä opetuksesta – ja suurin osa heistä oli inarinsaamen 
laajamittaisen revitalisaation alkaessa sen verran ikääntyneitä, ettei-
vät olleet erityisemmin opiskelleet kieltä. Tämä tausta näkyy heidän 
haastatteluissaan mm. inarinsaamen uutta sanastoa koskevissa kohdis-
sa. Lähes kaikissa haastatteluissa tulee esille kielen muuttuminen, ja 
usein kielimestarit näkevät sen ongelmallisena ja valitettavana asiana. 
Muutoksesta esille nousevat haastatteluissa ainakin vanhan sanaston 
unohtuminen, uudissanojen runsaus ja uusi ortografi a. (Ks. myös Olt-
huis & al. 2013: 144–145.)

AMK: Kirjoitustapa on muuttunut.

KM: Ja ilmeisesti puhetapakin, kun piti ne kirjat laittaa pois. 
Minä en kyllä sitä oikein ymmärrä, että miksi sitä pitää muuttaa. 
Niin kuin inarinsaame on ollut se, mitä olemme puhuneet, niin 
ovat nyt muuttaneet sen toisenlaiseksi.

AMK: Mitä ajattelet uusista, tehdyistä sanoista?

KM: Minkäs sille voi, kun ovat uusia sanoja tehneet, niin tehneet 
on. Mutta toivottavasti eivät kovin paljon niitä muuta. 

AMK: Käyttivätkö he sinulle outoja, uusia, tehtyjä sanoja?

KM: En muista, ei kai niitä uusia sanoja käytä kukaan muu kuin 
Sammallahden Pekka tai Morottajan Matti.
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Se, että osa kielimestareista kokee uudet sanat vaikeiksi ja valitetta-
viksi, on ymmärrettävä reaktio. Ikääntyneiden, äidinkielisten inarin-
saamen puhujien tuntemat lapsuuden ympäristöt ja elintavat ovat mul-
listuneet, ja sen myötä osa heidän tuntemastaan inarinsaamen kielen 
sanastosta, sanonnoista ja kielen käyttöyhteyksistä on hävinnyt tai 
häviämässä. Eräs haastateltu mainitsi tästä esimerkkinä poronhoitoon 
liittyvän sanaston. Tilalle on tullut kokonaan uusia kielenkäyttöym-
päristöjä, kuten koulu, tiede, media ja ylipäänsä moderni yhteiskun-
nallinen elämä. Useimmilla kielimestareilla ei ole henkilökohtaista 
kontaktia näihin uusiin aloihin, eivätkä he ymmärrä uutta sanastoa 
itsestäänselvästi, perehtymättä siihen. Monikaan ei jaksa tai näe tar-
peelliseksi tätä tehdä. Haastattelujen kuvastamasta lievästä muutos-
kriittisyydestä huolimatta kielimestarit iloitsevat inarinsaamen kielen 
elpymisestä. 

AMK: Miltä sinusta vaikuttaa kielen tulevaisuus?

KM: Nyt on mukavaa, kun on uusia puhujia tullut, ja kielipesä. 
Kulttuurin eteen on paljon tehty. Sehän oli 60-, 70-luvulla kun 
tuntui, että se inarinsaamehan loppuu juuri. Kun nuoremmat, 
jotka osasivat, eivät saamea puhuneet lapsilleen. 

AMK: Millainen kielen tila mielestäsi on?

KM: Parempi, kun lapset ovat kielipesässä oppineet, paljon 
ovat oppineet, ja te. Ja mukavaa on kuunnella kun te laulatte, 
ja Moskovan valotkin jo tulee radiosta. [Viittaa Koškepuško-
lauluryhmän käännöskappaleisiin, joita Saamen radiossa soi-
tetaan usein, ks. luku 4.5.3.]

Eräs kieliaktivisteihin lukeutuva kielimestari kuvaa omaa nykyistä 
inarinsaamen käyttöään tavalla, joka kertoo jotain hyvin olennaista 
inarinsaamen kielen revitalisaatiosta. Inarinsaamen kielen puhuminen 
on haastatellusta niin tärkeää, että sitä kannattaa puhua, ”vaikka ei 
olisi asiaakaan”. 

AMK: Kenen kanssa nykyään puhut saamen kieltä?
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KM: Kaikkien, jotka osaavat.

AMK: Se on aina tietoista?

KM: Joo. Ja vaikka ei olisi asiaakaan niille ihmisille. Niin se 
tekee sen, että menee puhumaan ihan sen takia, että pääsee 
puhumaan.

Kielipesät nähtiin haastatteluissa inarinsaamen elpymisen olennai-
sena tekijänä ja niitä kiiteltiin kovasti. Entä sitten kielipesälasten 
tulevaisuus? 

AMK: Mitä ajattelet kielipesälasten sukupolven tulevaisuu-
desta? Miten se kieli?

KM: Se on vielä aivan savun sisällä, siitä ei vielä tiedä. - - Ei 
kannata spekuloida sillä, jatkuuko tuo kielipesälasten kieli 
eteenpäin, sitä ei kannata ollenkaan spekuloida. Kun mehän 
emme tiedä sitä. Tiedämme vain, että kieli on siirtynyt heille ja 
kielipesälasten asia on sitten siirtää se eteenpäin. 

Joissakin haastatteluissa tuli esille myös epäilyksiä revitalisaation 
ja kielen tulevaisuuden suhteen. Kuinka syvällisesti kielipesä lopul-
takaan vaikuttaisi lasten inarinsaamen kielen käyttöön? Samanlaisia 
ajatuksia on tullut esille myös omassa haastatteluaineistossani (ks. li-
sää 8.2). 

AMK: Mitä ajattelet inarinsaamen kielen tilasta?

KM: Kyllähän minä, jos toden sanon, niin minäkin vielä epäilen. 
Minä epäilen, kun meitä on kuitenkin niin vähän, ja jos nuo ovat, 
kun minä en nyt tiedä muita pienempiä lapsia. En tiedä muita 
kuin NN:n lapset puhuvat inarinsaamea. Mutta tietysti puhuvat 
muutkin, olenhan kuullut radiosta. Mutta puhuvatko hekään kun 
ovat keskenään, muiden ihmisten kuulematta. Puhuvatko he kui-
tenkaan inarinsaamea? Minä epäilen, että ne voivat puhua suo-
mea. En tiedä olenko väärässä luulossa, mutta senhän näkee, tai 
kuka sen näkee, minähän olen niin vanha, että…
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Eräs kielimestari taas oli hieman huolissaan inarinsaamea oppivien 
uusien puhujien työtilanteesta. 

Pitäisi pitää huoli siitä, että työpaikkoja olisi. Lyhytaikaisiahan 
töitä saattaa olla, syntyäkin, mutta pidempiaikaisia.

7.4.5   K ie l imestar i t yön merk i t ys  k ie l imestarei l le

Monissa haastatteluissa kielimestarit iloitsevat avoimesti siitä, että 
täydennyskoulutusvuosi ja vieraina käyneet opiskelijat ovat lisän-
neet heidän kielitaitoaan ja kielenkäyttöään. Tähän viittaavat myös 
Olthuis & al. (2013: 144); monet kielimestarit ovat aktivoineet omaa 
inarinsaameaan ja alkaneet käyttää kieltä uusissa yhteyksissä, esim. 
keskenään. 

No, teidän kanssa kuitenkin on päässyt puhumaan. Osaa itsekin 
paremmin inarinsaamea puhua, kun on päässyt teidän kanssa 
puhumaan. Enemmänkin pitäisi päästä yhdessä puhumaan.

No, tänä kesänä, keväänä voi sanoa, että olen paljon puhunut 
inarinsaamea [nauraa] kun täällä, minä niin tykkäsin kun täällä 
kävivät!

Tämä vuosi on ollut minulle hyvä, käytän nyt paljon enemmän 
saamen kieltä

Ja nyt on muuttunut helpommaksi puhuminenkin. Kiitos teille!

AMK: Onko mielestäsi tämä vuosi muuttanut kielenkäyttöyhte-
yksiäsi?

KM: On, on paljon muuttanut.

AMK: Miten?

KM: Niin, että haluan itsekin puhua. Että en vielä ennen viime 
vuotta ajatellut, että voisin puhua, uskaltaisin edes puhua saa-
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mea. Nyt kun teidän opiskelijoiden kanssa olen päässyt puhu-
maan, olen huomannut, että voi kun se on hauskaa, kun pää-
see taas käyttämään omaa äidinkieltään. Ja on kyllä muuttunut 
minun saamen kielen taitonikin. 

Eräs kielimestari korostaa kielimestari–oppilas -harjoittelun 
vastavuoroisuutta. 

AMK: Oletko oppinut mitään oppilailta?

KM: Kyllä olen, aina oppii uusia asioita, kyllä se on vastavuo-
roista. Pitää itsekin skarpata. Aina on sanojakin niin, että joskus 
oppilaat kysyvät, että kun sanakirjassa on jotain ja sitten kesku-
stellaan. Että ei ne kielimestaritkaan kaikkea osaa, ei ole mitään 
jumalia.

Monille suuri ilo näyttää olleen se, että on päässyt mukaan johonkin 
uuteen ja tärkeään. Kielimestarina äidinkieliset inarinsaamen puhujat 
ja inarinsaamelaisen kulttuurin tuntijat ovat saaneet osakseen arvos-
tusta jostain sellaisesta, jota ei aina ole arvostettu. 

Näet, vaikka olisi miten lukenut kieltä, kun ei ole elänyt tällä 
kielellä, niin kauan kuin minä olen. Ei ole vain se kieli, siinä 
on paljon muitakin asioita kuin kieli mukana. Että minäkin olen 
päässyt avuksi sen kielen takia. Että ei ole vain nyt vaan se jat-
kuu niin kauan kuin tarvitaan. Me vanhemmat ihmiset, jotka 
osaamme, emme ole enää kovin kauaa täällä. Ei mene kuin kym-
menkunta vuotta, sitten on vain musta reikä, paljon tietoa van-
hoista ajoista, elämäntavasta ja vaikeuksista joita oli. Todella 
tärkeä historia, siitä ei ole kirjoitettu koskaan. Jotain on kirjoi-
tettu, mutta ei ollenkaan kaikkea. - - Emme enää kauaa ole ker-
tomassa, eikä moni ole laittanut paperille sitäkään mitä minulla 
on. Millainen elämäntapa on ollut silloin ennen, kun pystyn 
muistamaan evakkoajasta, kaikista niistä asioista.

No, se oli kyllä niin mukavaa ensinnäkin, että minäkin vielä kel-
paan johonkin.
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Kyllähän se on mukava homma, että minäkin olen päässyt pro-
jektiin ja jotenkin edistämään kieltä, ja toivottavasti jotain on 
jäänyt. Olen iloinen ollut siitä ja itseni tuntenut onnelliseksi, että 
pääsin olemaan projektissa mukana. 

Yhden kielimestarin tyytyväisyys liittyi kielimestaripäivän käytännöl-
lisempään puoleen:

Muuta en tiedä, kuin että se oli hyvä, kun kaksi taimenta tuli. Se 
vähän alussa jännitti, että jos ei tulekaan.

Eräässä haastattelupätkässä kuvastuu inarinsaamen kielitilanteen 
muutos mitä konkreettisimmalla tavalla. Kielimestari iloitsee siitä, 
että on päässyt siirtämään inarinsaamen kieltä opiskelijoille, mutta 
samalla tuntee haikeutta siitä, ettei ole aikoinaan siirtänyt sitä omille 
lapsilleen. 

AMK: Oletko tyytyväinen, että aloit kielimestariksi?

KM: No, olen tietysti.

AMK: Miksi se oli tärkeää?

KM: No, ensiksi se oli tärkeää, että itsekin pääsen puhumaan 
inarinsaamea, ja mukavaa nähdä oppilaita. Oli outoja ihmisiä 
ja pääsi tutustumaan teihin, ja minä kovasti tykkään ihmisistä 
ja tykkään keskustella. Kun ovat vissiin huomanneet, että olen 
kova puhumaan. Että kaikin puolin olen tykännyt.

AMK: Että nyt sinusta tuli kielensiirtäjä, ei vain kielenpuhuja.

KM: Nii-in. Mutta omalle polvelleni en ole kuitenkaan onni-
stunut, omien lasten…

AMK: Mutta se on ollut eri aikakausi, se on käynyt melkein kai-
kille niin.
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7.5   Yhteenvetoa k iel imestar ihar joit telun 
merk it yk sestä 

7.5.1   K ie l imestareiden k ie l i - ideologiat

Kielimestareiden haastattelut muodostavat kiinnostavan aineiston, joka 
kuvaa inarinsaamea äidinkielenään puhuvien henkilöiden kokemuksia 
ja asenteita. Haastatellut ovat hyvin erilaisia siinä mielessä, että osa 
heistä asuu Inarissa ja osa sen ulkopuolella. Osa edustaa kieliaktivisteja, 
jotka käyttävät kieltä myös kirjallisesti, ja osa on pysynyt inarinsaamen 
revitalisaatiosta melko sivussa kielimestarin toimeensa saakka. Yhteistä 
kielimestareille on heidän kielitaitonsa lisäksi se, että he ovat pyydet-
täessä halunneet mukaan siirtämään inarinsaamen kieltä ja inarinsaa-
melaista kulttuuria itseään nuoremmille opiskelijoille. Kielimestareiden 
haastatteluissa tulee esille monia inarinsaamen koko revitalisaation kan-
nalta merkittäviä kysymyksiä, jotka valaisevat osaltaan kieliyhteisössä 
vallitsevia kieli-ideologioita. Omaan haastatteluaineistooni ne muodos-
tavat mielenkiintoisen lisän, sillä minun haastattelemieni henkilöiden 
joukossa on huomattava osuus nuorempia, kieltä aikuisena opetelleita 
tai kieltä osaamattomia kielipesälasten vanhempia, samoin kuin kieliak-
tivisteja ja kirjallisen kielitaidon omaavia. 

Kielimestareiden haastattelujen kuvastamia kieli-ideologioita 
on syytä tarkastella vielä lähemmin. Teen sen muutaman Anne-Marie 
Kallan haastatteluaineistosta kuvastuvan keskeisen kieli-ideologian 
kautta. Allaolevista narratiiveista osa on jo tullut esille alaluvussa 
7.4 ja osa ei. Otan tässä alaluvussa esille seuraavia kielimestareiden 
kieli-ideologioita:

• inarinsaamen kielen puhumisen tärkeys
• oman kielenpuhujuuden ja kulttuurintuntijuuden näkeminen 

merkittävänä / omaan kielenpuhujuuteen liittyvä epävarmuus
• käsitys hyvästä ja autenttisesta inarinsaamen kielestä / tole-

ranssi kielellistä variaatiota ja epätäydellistä kieltä kohtaan
• torjuva asenne inarinsaamen muuttumista kohtaan / positiivi-

nen asenne inarinsaamen muuttumista kohtaan 
• kirjakielen prestiisi
• etnisiteetin korostaminen / etnisiteetin näkeminen toissijaisena
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Kielimestareiden enemmistö edustaa kielenpuhujia, jotka eivät ole 
osallistuneet inarinsaamen revitalisaatioon aktiivisesti. Siitä huolimat-
ta he ovat hyvin tietoisia äidinkielensä uhanalaisuudesta ja elpymises-
tä. He tietävät kielipesien merkityksen ja iloitsevat uusista puhujista 
ympärillään. Jo pelkästään kielimestariksi alkaminen on nähdäkseni 
merkki siitä, että he tunnistavat inarinsaamen kielen itseisarvon ja kie-
len puhumisen tärkeyden. Eräs kielimestari uskooo, että kaikki ina-
rinsaamen puhujat puhuvat mielellään omaa kieltään kaikkien kanssa, 
myös kieltä opettelevien: 

Kyllä kaikki jotka inarinsaamea osaavat, ovat iloisia jos heille 
menee puhumaan. Ei varmasti kukaan huonoa tykkää jos menee 
puhumaan. 

Kielimestariharjoittelu on merkinnyt kielimestareille inarinsaamen-
kielisen verkoston laajentumista. Yhtäkkiä heillä on koko joukko uu-
sia ihmisiä, joille voi puhua omaa kieltä. 

Ja sekin, kun en tuntenut ollenkaan oppilaita, ja nythän minä tun-
nen paljon ja tiedän, että te puhutte saamen kieltä ja voin tuolla 
Ivalossakin alkaa puhumaan, kun tiedän, että tehän puhutte.

Eräs kuvaa omaa kielenvalintaansa. Se on systemaattista: kaikille, jot-
ka osaavat saamea, puhutaan saamea. 

Joo, jos minä tiedän, että se puhuu saamen kieltä, puhun aina 
saamea. Se on eri asia, millä kielellä hän vastaa.

Sama kielimestari kuvaa tiettyä seutua, jossa inarinsaamea osaavat 
eivät hänen kokemuksensa mukaan puhu inarinsaamea keskenään. 
Tämä on hänestä huono merkki. 

XX:ssä olen huomannut, jossa enimmäkseen on inarinsaame-
laisia, että keskenään kuitenkin suomea puhuvat. Se on minun 
mielestäni ihme. - - he eivät pidä tärkeänä sitä kielen merkitystä, 
kun suomea puhuvat keskenään. XX on juuri sellainen alue. Ja 
niin, jos ei käytä, se kyllä katoaa.

Haastatteluaineistosta, kuten omastakin aineistostani näkyy, että ina-
rinsaamelaiset ovat tottuneet asemaansa pienen marginaalikielen 
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puhujina. Inarinsaame ja inarinsaamelaiset eivät ole kielimestareiden 
nuoruudessa suuremmin kiinnostaneet ketään. Kielen elvytys ja kie-
limestariharjoittelu yhtensä sen osana nostaa uuteen arvoon pienen 
joukon puhuman kielen ja inarinsaamelaisen kulttuurin tuntijoiden 
hiljaisen tiedon. Erityisesti yksi kielimestari analysoi inarinsaamen 
kielen tilannetta ja kielimestarityötä hyvin tietoisena oman kielellisen 
ja kulttuurisen kompetenssinsa merkityksestä.

Näet, vaikka olisi miten lukenut kieltä, kun ei ole elänyt tällä 
kielellä, niin kauan kuin minä olen. Ei ole vain se kieli, siinä on 
paljon muitakin asioita kuin kieli mukana.

Toisaalta inarinsaamen revitalisaation myötä vanhemmat, äidinkieliset 
puhujat saattavat tuntea riittämättömyyttä, koska eivät osaa kirjoittaa 
omaa kieltään eivätkä hallitse modernia sanastoa. Jotkut heistä eivät 
olleet puhuneet inarinsaamea kovinkaan aktiivisesti viime vuosina. 
Omaan inarinsaamen puhujuuteen liittyviä riittämättömyyden tunteita 
ja epäilyksiä ilmenee monissa haastatteluissa. 

No, minähän ajattelin silloin, että eihän minun kielitaito ole enää 
sellainen, että kehtaan alkaa. Ja mietin ja mietin.

No, sehän oli jännää, että osaanko puhua niinkuin pitää. Mutta 
sehän meni kuitenkin melko hyvin vissiin.

Kun minä mietin, että minähän en ole lukenut saamen kieltä mis-
sään. Se on vain kieli, jota olen puhunut ja kuullut.

Se, kun en itse ole opetellut kirjoittamaan. Sen minä olen tunte-
nut, että se on minulle itselleni huono.

Kieli-ideologiat esiintyvät usein eräänlaisina ristiriitaisuuksina. Sari 
Pietikäinen kuvaa kieli-ideologioiden moninaisuutta käsitteellä ”ris-
teävät kieli-ideologiat” (2012: 411–412). Kielimestareiden haastatte-
luissa tällaisina näyttäytyvät erityisesti ajatukset inarinsaamen kielen 
muuttumisesta ja hyvästä kielestä. Toisaalta monilla kielimestareilla 
oli selvä käsitys siitä, millaista on hyvä ja aito inarinsaamen kieli, toi-
saalta taas heidän parissaan vallitsi laaja toleranssi opiskelijoiden ina-
rinsaamen kieltä ja kielellistä variaatiota kohtaan.
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Muistan, että nuorempana puhuin paremmin. Ei tarvinnut suo-
men kielen sanoja käyttää.

Ja kun opistolla kävin niin minulla tuli paljon suomen kielen 
sanoja sekaan. Nyt olen oppinut, että harvoin tulee suomen 
kieltä.

Teksteissä näen ja kuulen, että inarinsaamen kieleen on paljon 
tullut pohjoissaamen kielen sanoja.

Opettajat ja radiossa puhujat, heillä täytyy kyllä puhdasta kieltä, 
monille olen sanonut, että lainasanoja ei saa opettaa.

Onhan se parempi kirjoittaa niin kuin osaa eikä niin ettei kir-
joita ollenkaan. Mitä se haittaa jos ei joka kirjain ole niin kuin 
kirjakielessä.

Suunnilleen kuulen, että joo, tuo on tuolta. Niin kuin suomen 
kielessäkin on murre. Ja eikä sekään ole väärin, että murteethan 
on kaikki oikein.

Samoin haastatteluissa ilmenee paljon eräänlaista inarinsaamen kie-
len kehittymiseen ja kehittämiseen liittyvää muutosvastarintaa, mutta 
myös ajatuksia kielen muutoksen luonnollisuudesta ja positiivisuudes-
ta. Samaan aikaan, kuten yllä jo ilmenee, kuvastuu myös kirjakielen 
prestiisi verrattuna omaan ”vain” puhumalla ja kuulemalla opittuun 
kieleen. Näitä risteäviä kieli-ideologioita esiintyy osittain samoilla 
haastatelluilla. 

Minä en kyllä sitä oikein ymmärrä, että miksi sitä pitää muuttaa. 
Niin kuin inarinsaame on ollut se, mitä olemme puhuneet, niin 
ovat nyt muuttaneet sen toisenlaiseksi.

Minkäs sille voi, kun ovat uusia sanoja tehneet, niin tehneet on. 
Mutta toivottavasti eivät kovin paljon niitä muuta. 

Enkä aio alkaa opettelemaan niin kutsuttua virallista saamen 
kieltä, kun uusia sanoja ilmestyy. - - Osaan, jos osaan. Minulla 
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on kesken töitä niin paljon, ei ole aikaa niin että alkaisin opette-
lemaan. Tulevat, jos tulevat. Otan käyttöön, jos muistan. Tämän 
kielen kanssa olen pärjännyt sen minkä tarvitsen ja sanakirjoja 
on, vaikka joistakin sanoista en pitäisikään, kun ne eivät ole ina-
rinsaamea. 

Ei ole kerätty sanoja talteen niin kuin suomenkielessä. Otetaan 
helposti uusi sana silloin kun olisi löydettävissä vanhakin nimi.

Kielihän menee eteenpäin, uusia sanojahan pitää tehdä, niitä 
sanoja aina. 

Kielihän muuttuu, se on luonnollista, sukupolvien myötä suomen 
kielikin. Tulee sellaisia asioita, että kieli elää ajan mukaan.

Eihän ennen ole tarvittu nykyisiä sanoja. Joka on porohommia 
tehnyt, on porosanoja tarvinnut, ja joka on kalastanut, on osan-
nut ne kalastussanat, mutta kun on uusia asioita, on tarvittu 
uusia sanoja.

Kielimestareiden suhtautuminen etnisesti ulkopuolisia inarinsaamen 
oppijoita kohtaan on kautta linjan positiivinen ja kannustava. Kuten 
luvussa 7.4.4 ilmenee, muutama heistä näkee kyllä etnisiteetillä jon-
kinlaista merkitystä kielenpuhumisessa.

Niin kuin te olette suomalaisia, alun perin suomalaisia ja opetel-
leet sen kielen. Että teistähän ei tekemälläkään tule inarinsaa-
melaisia.

Että kyllähän sen ääntämisestä kuulee, kuka on kuka. Mutta 
sehän ei ole tärkeintä.

Etnisiteetillä siis on merkitystä, mutta se ei ole tärkeintä. Samat kie-
limestarit myös iloitsevat siitä, että myös suomalaiset ovat alkaneet 
opetella inarinsaamea. 

Oli, ihmeellistä ja hauskaa, että nykyään suomalaisetkin halua-
vat saamen kieltä osata ja opetella.
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Anne-Marie Kallan kysyessä kielimestareilta opiskelijan etnisiteetin 
merkityksestä useimmat vastaavat, että sillä ei ollut heille väliä. 

Olkoon vaikka mustalainen, kunhan osaa inarinsaamea, ei siitä 
ole niin, en minä kyllä näe. Tietysti mukavaahan olisi, että oppi-
las olisi saamelainen, mutta sehän ei ole mahdollista aina. En 
kyllä näe siinä eroa.

Että ei ole niin suurta eroa onko oppilas suomalainen vai saa-
melainen. Se on tärkeää, että ihminen kuuluu samaan kieliryh-
mään.

Kuvaava on erään kielimestarin vastaus kysymykseen siitä, oliko hä-
nen mielestään eroa sillä, oliko hänen luonaan käynyt opiskelija saa-
melainen vai suomalainen: hän ei ollut kiinnittänyt asiaan huomiota. 

Jaa, en minä sellaista asiaa laittanut merkille.
Kahdessa haastattelussa tulee erityisen kiinnostavalla tavalla ilmi kie-
len puhumisen ja etnisiteetin suhde. Ensimmäisessä narratiivissa kie-
limestari kysyy suomalaiselta haastattelijalta, onko tämä ollut ”inarin-
saamelainen alusta jo”. Toisessa kielimestari näkee hyvänä asiana sen, 
että tulee ”uusia saamelaisia, saamen kielen puhujia”. 

No, oletko sinä inarinsaamelainen ollut alusta jo? 

No, sehän on hyvä asia, että tulee uusia saamelaisia, saamen 
kielen puhujia. En tiedä, ajattelisiko joku, että se on huono asia. 
En tiedä, miten niin voi ajatella. En minä kuitenkaan niin ajat-
tele.

Näiden narratiivien analyysi edellyttäisi laajemman haastattelukon-
tekstin huomioon ottamista. Niiden voi tulkita viittaavan siihen, että 
ko. kielimestareiden mielestä inarinsaamen kielen oppiminen tekisi 
ihmisestä inarinsaamelaisen. Toisaalta ensin mainitussa narratiivissa 
voi olla kyse väärinkäsityksestä – jos kielimestari on luullut haastat-
telijaa saamelaiseksi – ja jälkimmäisessä sattumanvaraisesta sanojen 
hakemisesta. Vertauskohtana mainittakoon kuitenkin, että omassa 
haastatteluaineistossani kolme äidinkielenään inarinsaamea puhuvaa 
inarinsaamelaista on sitä mieltä, että kielipesässä inarinsaamen kieltä 
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oppiva lapsi tulee inarinsaamelaiseksi, vaikkei hänellä olisi inarinsaa-
melaisia sukujuuria. Tai kuten yksi heistä sanoo: 

Must, muu peeleest tot kale uážžu leđe anarâš. 
’Minusta, minun puolestani se saa kyllä olla inarinsaamelainen.’ 

Nämä haastatellut kuitenkin korostavat, että inarinsaamelaisuuden 
määritteleminen ei ole yksiselitteistä ja tämä on heidän henkilökoh-
tainen näkemyksensä. He ymmärtävät, että esimerkiksi Saamelaiskä-
räjien äänioikeuskriteereissä etnisiteetin raja on vedettävä johonkin, 
vaikka arkielämässä rajat eivät aina ole selviä.

7.5. 2   K iel imestar i– oppi las-menetelmä myöhemmässä 
inar insaamen aikuisopetuk sessa 

Olen tässä luvussa kuvannut kielimestari–oppilas-menetelmän taustaa, 
suunnittelua, toteutumista ja tuloksia inarinsaamen kielen täydennys-
koulutuksessa 2009–2010. Opiskelijoiden ja kielimestareiden palaut-
teen perusteella on selvää, että kielimestariharjoittelusta muodostui 
merkityksellinen kokemus niin opiskelijoille kuin kielimestareillekin. 

Kielimestariharjoittelu on osa myös myöhempää inarinsaamen 
kielen aikuisopetusta. Siihen on syytä luoda lyhyt katsaus, koska sen 
kautta ilmenee, että täydennyskoulutusta varten suunniteltu menetel-
mä on muodostunut pysyväksi osaksi inarinsaamen kielen opetusta 
ja revitalisaatiota. Inarinsaamen kieltä ryhdyttiin opettamaan Saa-
melaisalueen koulutuskeskuksessa kokovuotisen intensiiviopetuksen 
muodossa syksyllä 2011. Lukuvuosi 2014–2015 on siis järjestykses-
sä neljäs. Inarinsaamen perusopinnot on vuosittain aloittanut noin 12 
henkilöä, joista kymmenisen henkilöä on suorittanut opinnot. Opetta-
jana on alusta asti toiminut Anna Morottaja, joka kävi itse läpi inarin-
saamen täydennyskoulutuksen. 

Kielimestariharjoittelu sisällytettiin mukaan SOGSAKK:in ina-
rinsaamen opetusohjelmaan alusta asti. Sitä on koulutusvuodessa kol-
men opintoviikon verran. Opiskelijat käyvät kielimestareiden luona 
pareittain, ja muutenkin käytännön järjestelyt on hoidettu pitkälti sa-
malla lailla kuin täydennyskoulutuksessa. Kielimestareista suuri osa 
on samoja kuin täydennyskoulutuksen aikana. Jotkut ovat jääneet 
toiminnasta pois oman ikääntymisen ja väsymisen myötä, ja toisaalta 
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mukaan on tullut uusia kielenpuhujia. Jotkut kielimestarit ovat osallis-
tuneet harjoitteluun nimenomaan tietyn opiskelijan, tavallisesti oman 
sukulaisensa osalta, mutteivät muuten. Anna Morottajan mukaan 
kielimestariharjoittelu on – yhtä lailla kuin täydennyskoulutuksessa 
2009–2010 – edelleen opiskeluvuoden tärkein ja koskettavimmaksi 
koettu osuus. Kielimestariharjoittelun yksi hyvä puoli on Morottajan 
havaintojen mukaan se, että se tasoittaa eroja, jotka ilmenevät opiske-
lijoiden välillä luokkahuoneopetuksessa. Kielimestarien kanssa myös 
ne, joille kieliopin omaksuminen on raskaampaa, pääsevät aktiiviseen 
rooliin ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Morottaja näkee, että 
kielimestariharjoittelussa kiteytyy jotakin olennaista siitä, minkä an-
siosta inarinsaamen revitalisaatio on johtanut niin hyviin tuloksiin: 
yhteisöllisyydestä ja puhumisen tärkeydestä. (Morottaja A., suulliset 
kommentit marraskuussa 2014.)

Kokonaan uutena osana inarinsaamen aikuisopetusta Anna Mo-
rottaja on kehitellyt SOGSAKK:in koulutukseen osuuden, jossa opis-
kelijoiden kielimestareina toimivat inarinsaamenkieliset koululaiset. 
Tällaista metodia ei tiettävästi ole käytetty systemaattisesti missään 
muussa maailman kieliyhteisössä. Yläluokkalaiset ovat kyllä joissa-
kin yhteisöissä toimineet nuorempiensa kielellisenä tukena ja rooli-
mallina (havaijin kieliyhteisöstä ks. Olthuis & al. 2013: 207). Idea 
syntyi Morottajan mukaan kahdesta tarpeesta: ensinnäkin tarpeesta 
saada nuorimpia kielenpuhujia aktiiviseen rooliin kielenopetukses-
sa ja -elvytyksessä ja toisekseen tarpeesta madaltaa opiskelijoiden 
kynnystä kielen tuottamiseen. Monet inarinsaamen aikuisopiskelijat 
ovat havainneet esimerkiksi kielipesässä, että lasten kanssa on help-
poa puhua, koska nämä suhtautuvat ennakkoluulottomasti kaikkiin 
kielenpuhujiin ja joustavasti puutteelliseen kielitaitoon (ks. myös 
luku 9.2.2).

Inarinsaamen opiskelijat lähetetään kieliharjoitteluun lasten kans-
sa syyslukukauden lopussa, jolloin lapset toimivat siltana myöhemmin 
talvella alkavaan kielimestariharjoitteluun aikuisten kielenpuhujien 
kanssa. Mukaan on pyydetty 3.-luokkalaisia ja sitä vanhempia kou-
lulaisia, jotka osallistuvat inarinsaamenkieliseen kouluopetukseen. 
Suurin osa lapsista on oppinut inarinsaamen kieltä ennen kouluikää 
kielipesässä. Morottajan mukaan ikärajauksen perusteena on se, että 
pienimmät lapset eivät usein kykene erottamaan suomen ja saamen 
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kieliä ja valitsemaan tietoisesti saamen kielen puhumista. Opetus-
ohjelmaan sisältyy kuusi tuntia tätä ns. lapsikielimestariharjoittelua. 
Opiskelijat ovat sopineet lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, 
tulevatko he vierailulle lapsen kotiin vai lähtevätkö lapsen kanssa 
esim. harrastamaan jotain ulkona. Tyypillisesti opiskelija ja nuori 
kielimestari tapaavat pari kertaa. (Morottaja A., suulliset kommen-
tit marraskuussa 2014.) Oma lapseni on toiminut kielimestarina jo 
muutamana vuonna. Esimerkiksi marraskuussa 2014 inarinsaamen 
opiskelija kävi kotonamme kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla 
opiskelija ja perheemme tutustuivat, ja lapset pelasivat opiskelijan 
kanssa erilaisia pelejä. Toisella tapaamiskerralla leivoimme joulu-
leipomuksia, autoimme lasta saamen kielen läksyissä ja opiskelija ja 
kielimestari pelasivat šakkia. 

Morottajan mukaan lapsikielimestariosuus on onnistunut yleensä 
hyvin ja osoittautunut tärkeäksi osaksi opintoja. Opiskelijoiden koke-
muksiin vaikuttaa paljon se, kuinka luontevaa heille on olla tekemisis-
sä lasten kanssa. Lasten välillä vallitsee suuria eroja kielitaidon ja ina-
rinsaamen kielessä pysymisen suhteen. Opiskelijapalautteen mukaan 
jotkut lapset puhuvat systemaattisesti saamea tiettyjen aihepiirien yh-
teydessä, mutta tapaavat vaihtaa helpommin suomen kieleen joistakin 
muista aiheista puhuttaessa. Anna Morottaja on saanut vanhemmilta 
jonkin verran positiivista palautetta kielimestarityön merkityksestä 
lapsille. Monet lapset ovat tyytyväisiä, kun saavat kerrankin opastaa 
ja neuvoa aikuisia. Eräs lapsi oli ensimmäisen kielimestaripäivänsä 
jälkeen todennut, että haluaa alkaa inarinsaamen opettajaksi. (Morot-
taja A., suulliset kommentit marraskuussa 2014.)

7.5.3   K ie l imestar i– oppi las-menetelmä tulevaisuudessa

Inarinsaamen kieliyhteisössä on vuosi vuodelta vähemmän niitä kie-
lenpuhujia, jotka ovat oppineet inarinsaamen varhaislapsuudessaan ja 
puhuneet sitä koko elämänsä. Parinkymmenen vuoden päästä suuri osa 
täydennyskoulutuksen kielimestariharjoitteluun osallistuneista äidin-
kielisistä puhujista on poissa. Heidän mukanaan tulee kieliyhteisöstä 
häviämään paljon sellaista tietoa ja osaamista, mitä on vaikea siir-
tää uusille puhujille formaalin kielenopetuksen muodossa (ks. myös 
8.2.4). Tässä luvussa, kuten myös Olthuis & al.:ssa (2013: 83–89) 
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tulee esille joidenkin kielimestareiden tietoisuus siitä, että kohta ku-
kaan ei ole kertomassa heidän sukupolvensa tarinoita. 

Koulutusprojektin puitteissa tallennettiin suuri määrä videoma-
teriaalia mm. inarinsaamelaisen kulttuurin kursseilta ja kielimestari-
harjoittelusta. Tavoitteena oli saada talteen niin inarinsaamen kieltä 
kuin kielimestareiden kulttuurista kompetenssia. (ks. Olthuis & al. 
2013: 52–54.) Täydennyskoulutuksen aikana myös opiskelijoiden 
parissa syntyi paljon ideoita siitä, miten kielimestareiden tarinoita, 
tietoutta ja elämänhistoriaa voisi tallentaa. Eräs opiskelija oli niin 
vaikuttunut tietystä kielimestaristaan, että halusi koota tämän elä-
mäkerran kirjaksi. Toinen suunnitteli tietyn alueen perinnetiedon ja 
murteen tallentamista ja kolmas oman inarinsaamelaisen sukunsa 
historian kirjoittamista. Yhdessä täydennyskoulutusprojektin tiimin 
kesken ideoimme inarinsaamelaiseen vuotuiskiertoon pohjautuvaa 
Anarâš ihe ’Inarinsaamelainen vuosi’ -materiaalikokoelmaa. Siinä 
olisi eri vuodenaikoihin liittyvää tietoutta ja muisteluksia nauhoittei-
na ja litteroituna, valokuvia, videotallenteita, ruokaohjeita, käsityö-
malleja jne. jäsenneltynä perinteisen inarinsaamelaisen vuotuiskier-
ron mukaan. Tällaista kokoelmaa voisi käyttää inarinsaamen kielen 
ja kulttuurin opetuksessa eri tasoilla. Tutkimuksen kirjoittamishet-
kellä em. suunnitelmat eivät rahan- ja ajanpuutteen vuoksi ole tois-
taiseksi edenneet toteuttamisen tasolle. 

Kielimestariharjoittelu jatkuu kaikesta päätellen tulevaisuudessa 
pysyvänä osana inarinsaamen kielen opetusta. Sitä mukaa, kun äidin-
kielisten, vuonna 2014 lähinnä yli 60-vuotiaiden osuus kieliyhteisös-
sä pienenee, keski-ikäisten ja nuorten uusien puhujien osuus kasvaa. 
Väistämättä myös heidät on saatava mukaan kielimestaritoimintaan 
siirtämään eteenpäin inarinsaamen kieltä ja kulttuuria. Tähän liit-
tyy haasteita, joita käsittelen syvemmin mm. luvussa 8.2.4. On sel-
vää, että inarinsaamea aikuisena oppineet eivät tule kielimestareina 
siirtämään eteenpäin samanlaista kieltä, kulttuurista puhumattakaan, 
kuin nyt äidinkieliset kielimestarit. Heidän puhumansa inarinsaame 
saattaa olla sanastollisesti ja foneettisesti köyhempää ja morfologi-
sesti puutteellista. Osa heistä on perehtynyt ja paneutunut myös ns. 
perinteiseen inarinsaamelaiseen kulttuuriin kuten käsitöihin, ruokape-
rinteeseen, kalastukseen ja muisteluksiin, osa taas ei. Tämä riippuu 
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sekä henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista että jossain määrin 
siitä, onko uuspuhujalla oman sukunsa ja lähipiirinsä kautta yhteys 
tähän kulttuuriin. Toisaalta aikuisena kielen opetelleilla on myös vah-
vuuksia: he osaavat lukea ja kirjoittaa inarinsaamea, heille inarinsaa-
menkielen käyttö mediassa ja koulutuksessa on luontevaa, he tuntevat 
uudissanaston ja pystyvät keskustelemaan moderniin yhteiskuntaan 
liittyvistä asioista inarinsaameksi.

Kielimestariharjoittelua on tähän mennessä järjestetty nimen-
omaan inarinsaamen kielen aikuisopiskelijoille. Jo vuosia sitten kie-
liyhteisössä on tiedostettu tarve saada kielellistä ja kulttuurista tukea 
myös inarinsaamenkielisille ja kieltä opiskeleville lapsille. Vuonna 
2005 inarinsaamenkielisen yhdysluokan opettaja Petra Kuuva pohtii 
haastattelussa ajatusta järjestää inarinsaamenkielisten luokkien oppi-
laille niin sanottuja kielikummeja. Kielikummi olisi vanhempi, äidin-
kielinen kielenpuhuja, jonka kanssa oppilas pääsisi puhumaan inarin-
saamea koulun ulkopuolella. 

Tot ij lah tuárvi, et toh sárnuh tuše škoovlâst. - - Muu mielâst 
ličij pyeri, et ličij kiinii rävisolmooš, kiäin puávtáččij sárnuđ. Já 
tääl poođij mudoi mielân, et lâi taggaar juurdâ must motomin 
ete, ete tain uáppein ličij taggaar tegu faadârenni teikâ ristenni 
teikâ -eeči, kiän kulen puávtáččij kolliđ já talle ain sárnuđ sämi-
kielâ. - -Tot lii ohtâ konkreetlâš hommá, mon puávtáččij ovdediđ. 
’Se ei ole tarpeeksi, että ne puhuvat vain koulussa. - - Minusta 
olisi hyvä, että olisi joku aikuinen, jonka kanssa voisi puhua. Ja 
nyt tuli muuten mieleen, että oli sellainen ajatus minulla jonkus 
että, että näillä oppilailla olisi sellainen niin kuin kummitäti tai 
-setä, jonka luona voisi käydä ja silloin aina puhua saamea. - - Se 
olisi yksi konkreettinen asia, jota voisi edistää.’

Inarinsaamen täydennyskoulutuksessa kehitetty kielimestari-metodi 
on herättänyt kiinnostusta monissa uhanalaisissa kieliyhteisöissä. Se 
otettiin alusta asti käyttöön Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kol-
tansaamen kielen ja kulttuurin linjalla, jossa opetus alkoi syksyllä 
2012. Ruotsissa kielimestari–oppilas-menetelmää on alettu soveltaa 
ainakin eteläsaamen kielen opetuksessa. (Ks. Sametinget 2011: 10, 
painamaton; Saamelaisalueen koulutuskeskus 2014, painamaton.) 
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Olen esitellyt kielimestariharjoittelua ja sen merkitystä vähemmis-
tökieliyhteisöissä Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä ja saanut sitä kos-
kevia tiedusteluja eri kieliyhteisöistä. Kielimestarimenetelmän käyt-
töönottaminen edellyttää sekä vahvaa yhteisöllistä aloitteellisuutta 
että organisatorisia resursseja ja rahaa. Aika näyttää, leviääkö toimin-
tamalli muihin kieliyhteisöihin.
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8 Revital isaation problematiik ka

Tässä luvussa paneudutaan inarinsaamen kielen revitalisaation kan-
nalta kriittisiin kysymyksiin. Alaluvussa 8.1 käsittelen kielen ja etni-
siteetin suhdetta inarinsaamen kielen elvytyksessä ja yleisellä tasolla. 
Viittaan myös inarinsaamen kielen elvytystä koskevaan kritiikkiin. 
Alaluvussa 8.2 esille nousevat inarinsaamen revitalisaation ja tulevai-
suuden kannalta vaikeimmat kysymykset: inarinsaamen kielen siir-
tyminen lapsille, lasten ja nuorten kielikäytänteet sekä inarinsaamen 
kieltä ja sen käyttöä koskeva massiivinen muutos. 

8.1   Inar insaamen k iel i  ja  inar insaamelaisuus: 
kenen revital isaat io? 

Olen tässä tutkimuksessa kuvannut inarinsaamen kielen revitalisaa-
tiota eri tasoilla. Olen tietoisesti rajannut tutkimusaiheen ulkopuolelle 
inarinsaamelaiseen etnisiteettiin ja identiteettiin sekä saamelaismää-
ritelmään liittyvät kysymykset siltä osin kuin ne eivät kiinteästi lii-
ty kielen revitalisaatioon. Tutkimukseni fokuksessa on inarinsaamen 
kieli ja kieliyhteisö, eivät inarinsaamelaiset etnisenä ja kulttuurisena 
ryhmänä. Tätä rajausta voi kritisoida, niin kuin tutkimusaiheen rajaus-
ta aina. Esimerkiksi Rasmussen (2013: 39–40) huomauttaa, että kun 
halutaan selvittää saamen kielten elinvoimaisuutta ja ihmisten moti-
vaatiota opetella saamen kieltä, etnisiteettikäsitystä ei voi sivuuttaa. 
Minulle ratkaisu on ollut välttämätön jo yksin siitä syystä, että em. 
kysymysten mukaan ottaminen olisi paisuttanut tutkimuksen liian laa-
jaksi ja vienyt tutkimuksen fokuksen oman tieteenalani ja asiantunte-
mukseni ulkopuolelle. Rajaukseeni on olennaisesti vaikuttanut koko 
se kielellinen kulttuuri, jonka pohjalle inarinsaamen revitalisaatio ra-
kentuu: siinä on kyse kielen puhumisesta, ei etnisestä taustasta.

Olen myös halunnut välttää päällekkäisyyttä viime vuosina il-
mestyneiden tutkimusten kanssa, joissa tarkastelun kohteena ovat 
saamelaisliike ja saamelaisten identiteetti. Jukka Nyyssönen on tut-
kinut väitöskirjassaan (Nyyssönen 2007) Suomen saamelaisten 
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identiteettipolitiikkaa vuosien 1945 ja 1990 välisenä aikana. Erkki 
Pääkkösen väitöskirja (Pääkkönen 2008) paneutuu saamelaisten et-
niseen mobilisaatioon ja 1990-luvulla syntyneeseen ns. lappalaisliik-
keeseen. Saamelaisuuden ja alkuperäiskansadiskurssin poliittisuu-
desta on ilmestynyt Sanna Valkosen väitöstutkimus (Valkonen 2009). 
Saamen kielen ja alkuperäiskansaliikkeen vaikutusta saamelaisten 
identiteettiin käsittelee Irja Seurujärvi-Karin väitöstutkimus (Seuru-
järvi-Kari 2012). Erika Sarivaara on tutkinut väitöskirjassaan (Sari-
vaara 2012) ns. statuksettomien saamelaisten identiteettiä ja saamen 
kielen oppimista. Inarinsaamelaisen kulttuurin, etnisyyden ja identi-
teetin tutkimukselle kentällä on toki edelleen tilaa. Sellaista lienee tu-
levaisuudessa odotettavissa – onhan inarinsaamen kielen ja kulttuurin 
pääaineopetus Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa juuri käynnis-
tynyt (ks. 4.4.3). 

8 .1.1   K ie l i  ja  etnis i teet t i

Edellä sanotusta huolimatta kielen ja etnisyyden suhde on kysymys, 
joka nousee väistämättä jossain määrin esille inarinsaamen kielen re-
vitalisaatiossa ja sitä koskevassa keskustelussa. Tässä tutkimuksessa 
sivuan sitä esim. luvuissa 3.5.4, 4.4.2, 5.1, 7.4.4 ja 9.2. Tutkimuksesta 
käy ilmi, että ei-inarinsaamelaisten osuus uusista kielenpuhujista on 
yhä suurempi, ja että kieliyhteisö suhtautuu positiivisesti suomalai-
siin ja muihin yhteisön ulkopuolelta tuleviin, jotka opettelevat inarin-
saamea ja alkavat käyttää sitä työssään tai yksityiselämässään. Siitä 
huolimatta etnisesti ulkopuoliset inarinsaamen kielen puhujat joutu-
vat käsittelemään omaa rooliaan kieliyhteisössä, oman kielitaitonsa 
ja kulttuurintuntemuksensa aukkoja ja muodostamaan identiteetin ei-
inarinsaamelaisena inarinsaamen kielen puhujina. Viime vuosina on 
noussut esille myös kriittisiä näkemyksiä ulkopuolisten osallisuudesta 
inarinsaamen kieliyhteisöön.

Marjut Aikio (1988: 6) ja Harold Schiffman (1996: 11–12) viit-
taavat Smoliczin (1979 ja 1981: 25–26) näkemykseen joidenkin kult-
tuurien kielikeskeisyydestä. Kieli nähdään tällöin kulttuurin ydinarvo-
na, jota ilman kulttuuri ei voi säilyä. Ryhmän kansallinen identiteetti 
voi Smoliczin mukaan perustua kokonaan kielellisten oikeuksien ta-
voitteluun, kuten on Belgian fl aamien ja Quebecin ranskankielisten 
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laita. Nähdäkseni paitsi kulttuurien niin yhtä lailla myös yksilöiden 
välillä on suuria eroja siinä, kuinka olennaisena kieli nähdään. Toisille 
kieli on keskeinen etnisyyden ja kulttuurin tekijä, ja toisaalta on niitä, 
joille kieltä enemmän merkitsevät muut tekijät, kuten suku, verenpe-
rintö, elinkeinot ja käsityöt. Kutsuisin tätä eroa kielikeskeisyyden ja 
perinnekeskeisyyden vuoropuheluksi tai ristiriidaksi. 

Inarinsaamelaisten parissa tilannetta kuvaa mm. se, että on ole-
massa kaksi järjestöä: 1) Anarâškielâ servi ry (AS), jonka tavoitteena 
on inarinsaamen kielen elvyttäminen ja vahvistaminen, ja jonka jäse-
neksi pääsee etnisyyteen katsomatta jokainen, joka osaa inarinsaamen 
kieltä, ja 2) Anarâšah rs – Inarinsaamelaiset ry, jonka tavoitteena on 
inarinsaamelaisen kulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen, inarinsaa-
melaisten aseman ja oikeuksien edistäminen sekä etujen valvominen 
ja jonka jäseneksi pääsee jokainen, jonka yhdistyksen johto katsoo 
inarinsaamelaiseksi. Toisin sanoen ensin mainitun järjestön fokukses-
sa on kieli, toisen fokuksessa etnisiteetti. 

Kyselytutkimuksessani vuonna 2006 (ks. liite 1) kysymys nro 12 
kuului: ”Kuinka paljon seuraavat asiat sinusta merkitsevät inarinsaa-
melaisessa kulttuurissa ja identiteetissä?” ja rastitettavat vaihtoehdot 
”Merkitsee paljon”, ”Jonkin verran” ja ”Ei ole tärkeä”. Tekijät, joita 
pyysin arvioimaan, olivat inarinsaamen kieli, saamenpuku, kalastus, 
kielipesä, oma lehti ja radio-ohjelma, musiikki, poronhoito, suku ja 
sukulaiset sekä käsityöt. Eniten ”Merkitsee paljon” -vaihtoehtoa oli 
valittu inarinsaamen kielen (61 valintaa 72 vastaajasta), kielipesän 
(54/72) sekä lehden ja radio-ohjelman ja suvun ja sukulaisten (mo-
lemmissa 49/72) kohdalla. Tällä perusteella ei kuitenkaan voi vetää 
johtopäätöstä inarinsaamelaisen kulttuurin kielikeskeisyydestä, koska 
kysely oli suunnattu nimenomaan inarinsaamen kielen puhujille. Tu-
los voisi olla merkittävästi toisenlainen, jos kysymys suunnattaisiin 
sen sijaan inarinsaamelaiseksi identifi oituville. 

8.1. 2   Etninen neutraal ius  rev i ta l isaat ion ideologiana

Anarâškielâ servin aloittamaa ja toteuttamaa inarinsaamen kielen el-
vytystä voi luonnehtia etnisesti neutraaliksi. Etnisesti ulkopuolisten 
osallistuminen kieliyhteisöön ei ole vain sattumaa, joka on hyväksyt-
ty, vaan se on osa AS:n revitalisaatiostrategiaa. Yhdistyksen edellinen 
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puheenjohtaja Matti Morottaja on argumentoinut joissakin Anarâš-
lehden pääkirjoituksissa (mm. 1994c ja 2007c) sen puolesta, että ina-
rinsaamen elvytyksessä tarvitaan kaikki mahdolliset puhujat kansal-
lisuudesta riippumatta. Nykyinen puheenjohtaja Marja-Liisa Olthuis 
on jatkanut Anarâš-lehdessä samalla linjalla esim. pääkirjoituksissaan 
Kielâpiervâlpárnái sämmilâšvuotâ ’Kielipesälasten saamelaisuus’ 
(Olthuis 2011b) ja Kielâpiervâleh: moh toh láá já kiäi várás? ’Kieli-
pesät: mitä ne ovat ja ketä varten?’ (Olthuis 2012) sekä kirjoitukses-
saan Kielâ ja identiteet ’Kieli ja identiteetti’ (Olthuis 2013a). Olthuis 
kiteyttää näkemyksensä inarinsaamen kielen revitalisaation edelly-
tyksistä Anarâš-lehden pääkirjoituksessa joulukuussa 2013 (Olthuis 
2013b):

Anarâškielâ taarbâš kielâ siäilumân vistig-uv ton visásmittem, et 
kielâ sirdoo párnáid já nuoráid (nuuvt maŋgâsân ko máhđulâš) 
já nubben tom, et kielâ kevttimohtâvuođah vijđáneh. Taat tiätá 
kielâ pajastoollâm já kiävrudem sehe etnisii juávhu siste ete etni-
sii juávhu ulguupeln nuuvt sämikuávlust ko ton ulguupeln-uv. 
’Inarinsaame tarvitsee kielen säilymiseksi ensinnäkin sen var-
mistamista, että kieli siirtyy lapsille ja nuorille (niin monelle 
kuin mahdollista) ja toiseksi sitä, että kielen käyttöyhteydet laa-
jenevat. Se tietää kielen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä etni-
sen ryhmän sisällä että etnisen ryhmän ulkopuolella niin saame-
laisalueella kuin sen ulkopuolellakin.’ 

Anarâškielâ servi on yhdessä Inarin kunnan päivähoitotoimen kanssa 
muotoillut kriteerit, joiden mukaan hoitopaikkoja myönnetään inarin-
saamen kielipesiin. Kriteereissä korkeimmalla ovat perheen pitkäai-
kainen sitoutuminen kielipesätoimintaan ja inarinsaamenkieliseen 
kouluopetukseen sekä perheiden tarjoama kielellinen tuki kielipesän 
ulkopuolella. Samoin on tärkeää, että hoitotarve on vähintään 27 tun-
tia viikossa, jotta lapsi tulee viettämään kielipesässä riittävästi aikaa 
kielenomaksumista ajatellen. Etusijalle pannaan pienimmät lapset, 
jotta lapsi ehtii viettää kielipesässä mahdollisimman monta vuotta 
ennen koulun aloitusta. Lapsen etnisiteetin merkitys tulee esille va-
lintakriteerien loppupäässä. Jos hoitopaikkoja haetaan samaan aikaan 
useampia kuin on tarjolla, muuten samalla viivalla olevista lapsista 

UH9_VALMIS.indd   316UH9_VALMIS.indd   316 17.5.2015   21:45:0817.5.2015   21:45:08



R E V I T A L I S A A T I O N  P R O B L E M A T I I K K A

3 1 7

valitaan kielipesään ensisijaisesti se, jolla on inarinsaamelaiset suku-
juuret. (Olthuis, suulliset kommentit 2014.) Niin Matti Morottajan 
(1994c) kuin Marja-Liisa Olthuisin mukaan kielipesä kasvattaa lapsia 
inarinsaamen kieleen ja kulttuuriin etnisyydestä riippumatta. Heidän 
näkemyksensä mukaan suomalaisilla kielipesälapsilla on oltava sama 
oikeus esimerkiksi saamenpuvun käyttöön kuin saamelaislapsilla. 
Olthuis (2011b) kirjoittaa:

Jis kerd párnááš lii pajasšoddâm kielâpiervâlist aaibâs 
uccevuođâ rääjist já tobdá sämikulttuur já máttá kielâ, sust kal-
geh leđe siämmaáh vuoigâdvuođah sämikielân já kulttuurân ko 
kiäs peri sämmiliist. Kihheenhân mist ij oomâst kielâ. Kielâ ij 
siäilu toin naalijn, jis tom suoijâl jaamâs. 
’Jos kerran lapsi on kasvanut kielipesässä aivan pienestä asti ja 
tuntee saamelaiskulttuuria ja osaa kieltä, hänellä pitää olla samat 
oikeudet saamen kieleen ja kulttuuriin kuin kellä tahansa saa-
melaisella. Kukaanhan meistä ei omista kieltä. Kieli ei säily sillä 
lailla, jos sen suojelee kuoliaaksi.’

Kielipesälasten valintakriteerit, kuten jo vuonna 1986 vahvistetut 
Anarâškielâ servin jäsenyyden kriteerit osoittavat konkreettisesti, mitä 
Anarâškielâ servi korostaa inarinsaamen kielen elvytyksen edellytyk-
sinä. Etnisiteettiä tärkeämpinä se pitää inarinsaamen kielen puhu-
mista, motivaatiota kielen oppimiseen ja sitoutumista kieliyhteisöön. 
Anarâš-lehden pääkirjoituksista käy myös ilmi näkemys, että inarin-
saamen kieli on inarinsaamelaisen kulttuurin tärkein tekijä (ks. 3.5.4). 
Tällainen näkemys on ristiriidassa syntyperää painottavan perinnekes-
keiseen kulttuurikäsityksen (ks. 8.1.1) kanssa.

8 .1.3   K r i t i ikk i  inar insaamen k ie len elv y t ystä  kohtaan

Etnisesti ulkopuolisten rooli inarinsaamen kielen elvytyksessä on aihe-
uttanut myös kritiikkiä. Julkisuudessa tätä on esittänyt inarilainen kun-
nallispoliitikko ja Saamelaiskäräjien edustaja Anu Avaskari, joka on 
myös Anarâšah rs – Inarinsaamelaiset ry:n puheenjohtaja. 6.3.2013 hän 
esiintyi Yle Sápmin ohjelmasarjassa, jossa Saamelaiskäräjien jäsenet 
pääsevät vuorotellen puhumaan saamen kieliä ja saamelaiskulttuuria 
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koskevista ajankohtaisista kysymyksistä. Avaskari käsitteli puheen-
vuorossaan mm. inarinsaamen kielen elvytystä. Hän kertaa kielipesä-
toiminnan roolia kielen elvytyksessä ja toteaa seuraavaa: 

Ymmärrän, että nämä vähemmistökielet tarvii kaikki puhujat 
ja kielen oppijat. Inarinsaamelaisia lapsia ei riitä kielipesään, 
eikä sitten inarinsaamelaisia [ole] niin paljon, että nämä kielet 
säilyis sillä. - - Tässä sitten syntyy tämmöisiä erikoisia tilanteita 
myös, kertakaikkinen lieveilmiö, että nää täysin suomalaiset 
perheet merkitsevät lapsilleen äidinkieleksi saamen. En tiedä, 
mikä näitten perheiden tarkoitusperä on, mutta pidän tätä niinkö 
hyvin vakavana huolena. 

Avaskari viittaa tässä äidinkielen merkitsemistä koskevaan kohuun, 
jossa itse olen ollut keskeisessä roolissa (ks. 2.3.1). Hän jatkaa kie-
len elvytyksestä ja viittaa vasta käynnistyneeseen yhteissaamelaiseen 
Sámi Giellagáldu -projektiin, jonka tavoitteena on vahvistaa viiden 
saamen kielen elpymistä:

Mutta tuota sitten tässä myös näen tämmösiä uhkatekijöitä. Että 
onko tavotteena kielen yhtenäistäminen, että miten näitä vähem-
mistökieliä voijaan sitten säilyttää? Tällä hetkellä inarinsaamen 
kieltäki elvyttää henkilöt, jotka ovat kaukana olleet, osittain 
henkilöt, jotka ovat kaukana olleet kulttuurista ja eivät ole ina-
rinsaamelaisia.

Avaskari siis toisaalta ymmärtää, että ei-inarinsaamelaisia tarvitaan 
kielitilanteen vahvistamisessa, mutta toisaalta näkee siinä ongelmia. 
Avaskarin kritiikkiin vastasi jo seuraavana päivänä 7.3.2013 Yle Sáp-
min Anarâš saavah -ohjelmassa Saamelaiskäräjien jäsen, Inarin yhte-
näiskoulun silloinen rehtori Yrjö Musta (ks. myös 5.2). Hän korostaa 
samaa kuin Anarâškielâ servin johto: inarinsaamen kieli tarvitsee lisää 
puhujia etnisiteetistä riippumatta.

Anarâškielâ sárnooh láá tuš kulmâ–neljičyeđe, ete mudoi tot 
kielâsárnoi juávkku ij šoodâ stuárráábin, jis fáárun iä lah puá-
timin syemmiliih, uŋgarliih, ryešiliih teikâ kiäh peri. Tothân ij 
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muu mielâst häittid, ete veik ličij šoddâm kost peri olmooš mut 
jis haalijd opâttâllâđ anarâškielâ. Tothân lii mii ävkkin.
’Inarinsaamen puhujia on vain kolme–neljäsataa, että muuten 
se kielenpuhujien joukko ei kasva suuremmaksi, jos mukaan ei 
ole tulossa suomalaisia, unkarilaisia, venäläisiä ja ketä tahansa. 
Sehän ei minusta haittaa, että vaikka olisi syntynyt missä 
tahansa ihminen mutta haluaa opetella inarinsaamea. Sehän on 
meille hyödyksi.’

Inarin koulussa, jota Musta haastattelun aikaan johti, työskenteli myös 
ei-inarinsaamelaisia opettajia, jotka opettivat inarinsaamen kieltä tai 
eri aineita inarinsaameksi (ks. luku 4.3). Tämän hän näkee positiivi-
sena seikkana: 

Tothân lii stuorrâ äšši mijjân ete láá tagareh ulmuuh kiäh láá 
opâttâllâm anarâškielâ ja pyehtih škoovlâst mattááttiđ kielâ ja 
eres amnâsijd. Ja vala tot kulttuur ete, tiäđust-uv jis lii aassâm 
tääbbin Anarist ubâ eellim ja lamaš Aanaar kulttuurist fáárust, 
tot eellimvyehi taggaar ko mist lii, et tot sáttá váiluđ, mut kalhân 
olmooš uáppá veik maid.
’Sehän on suuri asia meille, että on sellaisia ihmisiä, jotka ovat 
opetelleet inarinsaamea ja voivat koulussa opettaa kieltä ja muita 
aineita. Ja vielä se kulttuuri, että tietysti jos on asunut täällä Ina-
rissa koko elämän ja ollut Inarin kulttuurissa mukana, se elä-
mäntapa sellainen kuin meillä on, että se saattaa puuttua, mutta 
kyllähän ihminen oppii vaikka mitä.’ 

Mustan – ja selvästi myös toimittajan – mielestä kielipesät kasvattavat 
lapsia inarinsaamelaiseen kulttuuriin syntyperästä riippumatta: 

Toimâtteijee Anja Kaarret: Na tääl toh párnááh kiäh láá pier-
vâlist, te puohahhân iä lah anarâšah, mut toh láá ubbâ eellima-
vvees lamaš tääbbin ja pirrâsist jottáám. 
’Toimittaja Anja Kaarret: No nyt ne lapset jotka ovat pesässä, 
niin kaikkihan eivät ole inarinsaamelaisia, mutta ne ovat asuneet 
koko ikänsä täällä ja kulkeneet ympäristössä.
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YM: Na, ja tallehân sijjân lii jo šoddâm taggaar tiätulágán 
anarâš kulttuur, ko láá lamaš - - kielâ juávhust toh láá lamaš 
fáárust ubâ ääigi. Já ko tääl lii nuuvt pyereest monâmin, et mist 
láá ereslágáneh tábáhtumeh tääbbin, kost puáhtá opâttâllâđ 
uđđâ aašijd. Tothân lii hirmâd pyeri.
’YM: Niin, ja silloinhan heille on jo tullut sellainen tietynlainen 
inarinsaamelainen kulttuuri kun ovat olleet - - kieliryhmässä ne 
ovat olleet mukana koko ajan. Ja kun nyt menee niin hyvin, että 
meillä on erilaisia tapahtumia täällä, joissa voi opetella uusia asi-
oita. Sehän on hirveän hyvä.’ 

Kriittisiä näkemyksiä suomalaisten roolista inarinsaamen kieliyhtei-
sössä on esiintynyt silloin tällöin sosiaalisessa mediassa sekä mieli-
pide- ja blogikirjoituksissa. Osa inarinsaamelaisista näyttää kokevan 
epäoikeudenmukaisena sen, että inarinsaamen kieltä puhuva ei-ina-
rinsaamelainen voi päätyä kieliyhteisössä näkyvään asemaan, hyö-
tyä kielitaidostaan ja edustaa inarinsaamenkielisten asioita. Yleensä 
kritiikissä tulee esille ärtymys siitä, että ei-inarinsaamelaiset ovat 
esiintyneet kieliyhteisössä ja julkisessa diskurssissa liian äänekkääs-
ti. Lapin Kansa -lehden mielipidesivulla ilmestyi 8.3.2014 inarin-
saamelaisen poromiehen ja kalastajan Jouni Aikion kirjoitus Peukku 
alas sopan hämmentäjille, joka viittasi käynnissä olevaan keskus-
teluun inarinsaamelaisten asemasta saamelaisyhteisössä (Aikio J. 
2014). Kirjoituksessa kritisoitiin voimakkaasti näkemystä, jonka 
mukaan inarinsaamelaisia olisi syrjitty saamelaispolitiikassa ja vä-
heksytty pohjoissaamelaisten taholta. Kirjoituksessa sivutaan myös 
inarinsaamen kielen elvytystä ja ulkopuolisten roolia siinä. Aikion 
mukaan muualta tulleet ovat usein liikaa äänessä kielen ja kulttuurin 
elvyttämistä koskevissa asioissa, vaikka he eivät ymmärrä inarinsaa-
melaista kulttuuria. He saattavat sotkea kielen opiskeluun ja elvyttä-
miseen liiaksi politiikkaa, esiintyä liian kärjekkäästi ja siten karkot-
taa kielen piiristä paikallisia inarinsaamelaisia. Mielipidekirjoitusta 
seuranneessa radiohaastattelussa (Bures ain 21.3.2014) Jouni Aikio 
esittää huolensa siitä, että inarinsaamesta voi muodostua ”akatee-
misten emäntien salakieli”. Hänen mielestään kaikki ovat kyllä ter-
vetulleita opiskelemaan inarinsaamen kieltä, mutta politiikka pitäisi 
pitää erillään kielestä.
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Namaheapmi-nimisessä anonyymissa blogissa käsitellään kysy-
mystä etnisyyden merkityksestä kielenelvytyksessä 26.4.2013 pos-
tatussa (sittemmin internetistä poistetussa) kirjoituksessa. Kirjoittaja 
korostaa saamen kieltä osana saamelaisia ja saamelaiskulttuuria eikä 
näe mahdolliseksi elvyttää saamen kieltä irrallaan niistä. Hänen mie-
lestään oikea tapa elvyttää saamen kieliä on vahvistaa olemassaole-
via ja potentiaalisia kieliresursseja, ei hankkia kielenpuhujia yhteisön 
ulkopuolelta. 

Kielenvaihtoa ei välttämättä pysäytä uusien puhujien tuominen 
yhteisön ulkopuolelta. Kielenvaihtoon voidaan vaikuttaa, jos 
kielenvaihtajat tunnistetaan ja kielenvaihtoon johtavat syyt tun-
nistetaan sekä niihin puututaan. Joissain tapauksissa yhteisön 
ulkopuolelta tuotu ”uusi veri” voi myös syrjäyttää kieliyhteisön 
jäseniä, joilla yhteys kieliyhteisöön ei ole olemassa kauhean 
vahva.
 Ulkopuoliset puhujat vahvistavat osaltaan kieliyhteisöä 
hetkellisesti, mutta eivät samalla tasolla kuin yhteisöön kasva-
neet jäsenet (niin aktiiviset ydinhenkilöt kuin passiivisemmat tai 
jopa kielenvaihtajat). Yhteisön ja kielen kannalta tärkeää olisi-
kin pidemmällä aikavälillä vaalia (potentiaalisten) kielenvaihta-
jien yhteyttä yhteisöön sekä käytännön kielitaitoa, ja tunnistaa 
ja hyödyntää myös passiivisen kielitaidon omaavien ihmisten 
voimavarat. Näin luodaan myös yhteenkuuluvuuden ja tarpeelli-
suuden tunnetta sekä vahvistetaan yhteisöä myös henkilökohtai-
sella tasolla.

Kirjoittajan mukaan kieltä pitää elvyttää ja vahvistaa nimenomaan et-
nisen ryhmän sisällä. Etnisesti ulkopuolisten integroituminen kieliyh-
teisöön ei siten ole kestävä lähtökohta ja pahimmillaan se syrjäyttää 
kieliyhteisön jäseniä heidän omalta alueeltaan. 

Saamelaisessa kontekstissa yksittäisiä mielipiteenilmauksia 
merkittävämpää on se, että AS:n ja Suomen Saamelaiskäräjien kie-
lenelvytyslinjaukset eroavat toisistaan, mitä tulee kielen ja etnisitee-
tin suhteeseen. Näin on pääteltävissä mm. monista Saamelaiskäräjien 
lausunnoista. Vuoden 2012 lausunnossa toimenpideohjelmaehdotuk-
sesta saamen kielen elvyttämiseksi (ks. 4.6.3;  Saamelaiskäräjät 2012, 
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painamaton) Saamelaiskäräjät määrittelee saamen kielen elvyttämistä 
seuraavasti: 

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan saamen kielten elvyt-
täminen tarkoittaa saamen kielen taidon menettäneiden tai sitä 
heikosti osaavien saamelaisten kielitaidon parantamista, kie-
len palauttamista sellaisten saamelaisperheiden lapsille, joiden 
vanhemmat eivät osaa saamea ja äidinkielenään saamea puhu-
vien saamelaisten kielitaidon turvaamista. Ratkaisevaa saamen 
kielten elvyttämiselle on luonnollisten saamen kielen käyttöym-
päristöjen säilyminen sekä saamen kielen käytön ja saamenkie-
listen palvelujen lisääntyminen.
 Toimenpideohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu saa-
men kielen puhujien kokonaismäärän kasvattaminen ja kielen 
oppimisen mahdollistaminen mahdollisimman monille etniseen 
tai kielelliseen alkuperään katsomatta. Saamen kielen oppimi-
sen mahdollistaminen myös valtakulttuurin edustajille on tär-
keää saamen kielilain toteutumisen kannalta, mutta varsinaisesti 
tavoite ei kuulu toimenpideohjelmaan. Sellaisten henkilöiden 
kielitaitoa ei voi elvyttää, jotka eivät ole koskaan saamea puhu-
neet tai heidän kulttuuritaustaansa saamen kieli ei ole kuulunut. 

Saamelaiskäräjien virallisen linjan mukaan saamen kielten elvytys 
koskee siis vain saamelaisia, ja valtakulttuurin edustajien saamen 
kielen taito nähdään tärkeänä vain kielilain toteutumisen kannalta. 
Ylläolevan perusteella Saamelaiskäräjät ei näe niin sanottua kaksi-
suuntaista kaksikielisyyttä keinona saamen kielten vahvistamiseksi. 
Kaksisuuntainen kaksikielisyys tarkoittaa tilannetta, jossa kaksi- tai 
monikielisellä alueella myös enemmistön edustajat oppivat vähem-
mistökieltä, kun taas yksisuuntaisen kaksikielisyyden vallitessa vain 
vähemmistökielen puhujat oppivat toisen ryhmän kieltä (ks. Zamjatin 
& al. 2012: 11–12). 

Enontekiön kunta laati vuonna 2012 saamen kielen ja saamelais-
kulttuurin elvytyssuunnitelman, jossa kaavailtiin erilaisten saamen 
kielen elvyttämiseen ja saamelaiskulttuuriin liittyvien toimien aloitta-
mista kunnassa (Enontekiön kunta 2012, painamaton). Kielenelvytyk-
sessä oli tarkoitus toimia etnisen neutraaliuden periaatteella. Saame-
laiskäräjien vuonna 2014 antamassa lausunnossa Enontekiön kunnan 
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suunnitelmaan (Saamelaiskäräjät 2014, painamaton) todetaan, että 
kielipesätoiminta, kuten muukin saamen kielten elvytys, voi koskea 
vain saamelaisia, joiden suvusta saamen kieli on kadonnut 1900-luvun 
assimilaatioprosessin seurauksena. Lisäksi todetaan:

Suunnitelman toimenpiteet voivat johtaa saamelaiskulttuurin 
erityisyyden heikkenemiseen ja kulttuuriseen yhdenmukaistu-
miseen, koska suunnitelman sisällön perusteella saamelaiskult-
tuurin perinteitä, tapoja ja kulttuuriperintöä haluttaisiin saada 
opetettua ja siirrettyä myös valtakulttuurin edustajille ja myös 
kaikille muille halukkaille ja hyödynnettäväksi myös matkailu-
tuotteena. Suunnitelma voi johtaa kansainväliseen ihmisoike-
usrikkomukseen, koska kaikenlaiset – välilliset tai välittömät 
– alkuperäiskansan sulauttamispyrkimykset ovat kansainvälisen 
oikeuden vastaisia ja kyseeseen voi tulla kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklan 27 mukainen kult-
tuurin kieltäminen. 

On epäselvää, tarkoitetaanko ”saamelaiskulttuurin perinteiden, tapo-
jen ja kulttuuriperinnön” siirtämisellä valtakulttuurin edustajille myös 
kielen siirtämistä, mutta näin voi tulkita, kun kyse on kielenelvytys-
suunnitelmasta. Siinä tapauksessa Saamelaiskäräjät näyttää pitävän 
etnisesti neutraalina kielenelvytyksenä esiteltyä toimintaa haitallisena 
sulauttamispyrkimyksenä saamelaisia kohtaan.

Anarâškielâ servin nykyinen puheenjohtaja Marja-Liisa Olthuis 
on kritisoinut vahvasti edellä esille tulleita Saamelaiskäräjien revitali-
saationäkemyksiä. Toukokuun 2012 Anarâš-lehden pääkirjoituksessa 
hän kommentoi käräjien hallituksen oikeusasiamiehelle lähettämää 
selvityspyyntöä, jossa määritellään kielipesätoiminta vain ja ainoas-
taan saamelaislapsille tarkoitetuksi kielenelvytysmuodoksi. Olthuisin 
mielestä tällainen rajaus osoittaa lyhytnäköisyyttä ja heikentää saa-
men kielten elinvoimaisuutta (Olthuis 2012). 

Siämmáá reeivâst paijaan meiddei taggaar juurdâ, et kielâ-
piervâleh iä liččiigin iärrásij ko sämmilij várás. Tuáivu mield 
Sämitige haldâttâs lii šoddâm čälidijnis jurdâččiđ tom, mon 
čuuvtij tággáár uáinu áštá sämikielâi puátteevuođâ: tot räijee 
potentiaallâš kielânaavčâid olgos kielâsárnoi koskâvuođâst. 
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Kielâ ij iälláá nääli putestmáin já kielâsárnoid korrâsávt sier-
riimáin, om. tađe mield, maht já kost jieškote-uv lâš sämikielâ 
tááiđus oppâm. Kielâ piergee pyereest tuše talle, ko tot kiävt-
too aktiivlávt puohlágán ohtâvuođâin já ko kielâsárnoi meeri 
lii tuárvi styeres. Ohtâgin sämikielâ ij pyevti čuuvtij rammuđ 
kielâsárnoidis meerijn. 
’Samassa kirjeessä [Saamelaiskäräjien selvityspyynnössä oike-
usasiamiehelle] nousee myös sellainen ajatus, että kielipesät eivät 
olisikaan muita kuin saamelaisia varten. Toivon mukaan Saa-
melaiskäräjien hallitus on tullut kirjoittaessaan ajatelleeksi sitä, 
miten suuresti sellainen näkemys uhkaa saamen kielten tulevai-
suutta: se rajaa potentiaalisia kieliresursseja ulos kielenpuhujien 
keskuudesta. Kieli ei elävöidy sukua puhdistamalla ja erottele-
malla kielenpuhujia kovasti, esim. sen mukaan, miten ja missä 
kukakin on saamen kielen taitonsa oppinut. Kieli voi hyvin vain 
silloin, kun sitä käytetään aktiivisesti kaikenlaisissa yhteyksissä 
ja kun kielenpuhujien määrä on tarpeeksi suuri. Yksikään saa-
men kieli ei voi juuri ylpeillä kielenpuhujiensa määrällä.’ 

Saamen kielten elvytystoimia kritisoidaan toisinaan siitä, että niissä 
saamen kieli irrotetaan saamelaiskulttuurista, ja että äidinkielisten 
saamelaisten tarpeet jäävät sivuosaan. Saamelaiskäräjien puheenjoh-
taja Klemetti Näkkäläjärvi käsittelee saamen kielten elvytysohjelmaa 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012) blogikirjoituksessaan 4.7.2014 
(Suoma sámedikki ságadoalli) ja toteaa, että se ei nykymuodossaan 
anna paljonkaan äidinkielisille saamelaisille. Hän korostaa saamen 
kielen yhteyttä kulttuuriin ja elinkeinoihin: 

Kieltä ei voi elvyttää erillään muusta saamelaiskulttuurista ja 
kielen elinvoimaisuuteen vaikuttaa perinteisten saamelaiselin-
keinojen ja luonnollisten kielenkäyttöympäristöjen säilyminen ja 
kehittyminen.

Eri saamelaisryhmien, kuten myös eri alueiden välillä on suuria eroja 
sen suhteen, miten uhanalaiseen tilaan saamen kieli ehti painua en-
nen revitalisaation aikakautta. Samoin vallitsee eroja sen suhteen, 
kuinka suuri osa saamelaisryhmän jäsenistä saa toimeentulonsa ns. 
perinteisten saamelaiselinkeinojen parissa. On siis selvää, että saame-
laisyhteisössä on erilaisia tarpeita ja painotuksia, mitä tulee kielen ja 
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kulttuurin vahvistamiseen ja elvyttämiseen. Siinä, missä Saamelaiskä-
räjien kannanotoissa usein korostetaan kielen elinvoimaisuuden yh-
teydessä luonnollisten saamen kielen käyttöyhteyksien säilyttämistä, 
inarinsaamen elvytyksessä puhutaan käyttöyhteyksien laajentamises-
ta. Erot heijastelevat väistämättä myös inarinsaamen ja pohjoissaamen 
kieliyhteisöjen erilaisia kielellisiä kulttuureja (ks. 2.1.2) mitä tulee et-
nisyyden ja kielen suhteeseen sekä kielen omistajuuteen. Olthuis & 
al. (2013: 147) toteavat, että kaikki saamelaisyhteisöt eivät hyväksy 
uusia puhujia samalla tavalla, ja että Suomessa kysymys on aiheutta-
nut jännitteitä pohjoissaamen kieliyhteisössä. 

Etnisesti neutraalia kielenelvytystä koskevassa kritiikissä on ha-
vaittavissa kaksi päälinjaa, jotka liittyvät nimenomaan omistajuuden 
kieli-ideologiaan (ks. 2.1.2 ja 8.1.4; Evans 2001; Dauenhauer & Dau-
enhauer 1998: 91–93; O’Rourke & Ramallo 2011).

(1) Ajatus, että saamen kieli on saamelaisten omaisuutta, joka ei 
kuulu muille etnisille ryhmille. Tämän ideologian mukaan 
kieli on ikään kuin pyhä, ja ulkopuolisen kajoaminen sii-
hen rikkoo sen ryhmän oikeuksia, jonka kulttuuriperinnön 
osa kieli on. Tällaista ajattelutapaa esiintyy joissakin maa-
ilman alkuperäiskansayhteisöissä, ks. esim. Amery (2000: 
234–237) kaurnan kieliyhteisön, Evans (2001) laajemmin 
Australian aboriginaaliyhteisöjen ja Cowell (2012) havaijin 
kieliyhteisön sekä USA:n alkuperäiskansayhteisöjen kieli-
ideologioista (ks. myös seuraava alaluku). Ameryn mukaan 
(2000: 236) joidenkin kaurnayhteisön jäsenten mukaan 
kaurnan puhujilta ja heidän jälkeläisiltään on jo viety pois 
niin paljon, että edes kieli pitäisi pitää yhteisön sisällä eikä 
antaa sitä ulkopuolisille. Tästä ideologiasta eroaa radikaa-
listi Anarâškielâ servin puheenjohtajan näkemys (Olthuis 
2011b): ”Kihheenhân mist ij oomâst kielâ” − ’Kukaanhan 
meistä ei omista kieltä’. 

(2) Ajatus, että ei-inarinsaamelaiset ovat vieneet yhteisössä tilaa 
inarinsaamelaisilta. Tämä voi tarkoittaa niin sananvaltaa ja 
julkisuutta kuin konkreettisia työpaikkoja. On mahdotonta 
arvioida objektiivisesti, onko näin todella käynyt. Ei-ina-
rinsaamelaiset ovat tulleet kieliyhteisössä yleensä sellaisiin 
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työpaikkoihin, jotka ovat syntyneet tai vakiintuneet vasta 
revitalisaation myötä: opettajiksi, toimittajiksi, tutkijoiksi, 
projektityöntekijöiksi jne. Se, olisiko kaikille näille uusille 
kielen siirtymiseen ja vahvistamiseen liittyville paikoille 
löytynyt tai löytyisikö niille tulevaisuudessa riittävästi 
inarinsaamelaisia, ei ole etnisen ryhmän koon huomioiden 
lainkaan selvää. Konkreettinen osa-alue, jolla ei-inarinsaa-
melainen voi viedä inarinsaamelaisen paikan, on kielipesä. 
Inarin kirkonkylän kielipesät ovat tutkimusjakson loppu-
essa olleet jo vuosia täynnä, eivätkä kaikki lapset, joille 
on haettu hoitopaikkaa, ole päässeet kielipesään ainakaan 
ilman pitkää jonotusaikaa. Anarâškielâ servin kriteerit kie-
lipesälasten valinnalle (ks. aiemmin tässä luvussa) painotta-
vat ensisijaisesti vanhempien ja muun lähipiirin tarjoamaa 
kielellistä tukea ja perheen pitkäaikaista sitoutumista kie-
liyhteisöön. On siis mahdollista, että ei-inarinsaamelainen 
lapsi menee kielipesäpaikkoja myönnettäessä inarinsaame-
laisen lapsen edelle. 

Anarâškielâ servin kielenelvytyslinjan kritisoijat eivät ole toistaisek-
si esittäneet julkisuudessa vaihtoehtoja puhujakunnan laajentamiselle 
etnisesti ulkopuolisten tuella. Onko sellaisia olemassa, jos muutaman 
sadan hengen kieliyhteisön kielenvaihdon suunta halutaan pitkällä 
tähtäimellä kääntää? Anarâškielâ servin puheenjohtaja Marja-Liisa 
Olthuis korostaa, että revitalisaatiossa on ensisijaisen tärkeää saada 
mahdollisimman nopeasti kriittinen määrä kielenpuhujia kielen elin-
voimaisuuden kannalta olennaisille ammattialoille. Heidän kauttaan 
kieli vahvistuu, mistä hyötyvät myös äidinkieliset puhujat. Kielen 
vahvistuessa pystytään panostamaan enemmän kieltä vaille jääneiden 
inarinsaamelaisten kielen takaisin saamiseen. (Olthuis, suulliset kom-
mentit 2014; Olthuis 2013a.)

8.1.4   Ver tauskohtia  muis ta  k ie l iyhteisö is tä

Kielen ja etnisiteetin suhdetta kielenelvytyksessä on revitalisaatio-
kirjallisuudessa käsitellyt esimerkiksi Andrew Cowell (2012). Artik-
kelissaan Cowell tarkastelee havaijin kielen revitalisaatiota ja vertaa 
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sen tuloksia USA:n mantereella puhuttavien alkuperäiskielten revita-
lisaatioprosesseihin. Kuvauksessa on kiintoisia yhtymäkohtia inarin-
saamen kielen tilanteeseen; olen käsitellyt näitä jo aiemmin luvussa 
6.2.2. Cowellin mukaan yksi keskeisistä syistä havaijin kielen näky-
vään elpymiseen on ollut se, että havaijin kielen ja havaijilaisen kult-
tuurin on laajalti katsottu kuuluvan etnisyydestä riippumatta kaikille 
Havaijin asukkaille. Havaijilla vallitsee laajalti kieli-ideologia, jonka 
mukaan, toisin kuin monissa manner-USA:n natiiviyhteisöissä, kieltä 
ei pidetä pyhänä, koskemattomana ja oman etnisen ryhmän omaisuu-
tena. Kielen revitalisaatio on osa laajempaa havaijilaisen kulttuurin 
nousua prestiisiasemaan. Se on edellyttänyt toleranssia muuttuvaa 
kieltä, uudenlaista kielenpuhujajoukkoa ja uusia kielen käyttöaloja 
kohtaan. Laaja toleranssi on Cowellin mukaan mahdollista tilanteessa, 
jossa kielen siirtyminen on lukuun ottamatta syrjäistä Ni’ihaun saarta 
katkennut kokonaan. Tällaisessa tilanteessa kielen aseman ja olemas-
saolevien kieltä säilyttävien rakenteiden vahvistaminen ei riitä vaan 
kieliyhteisö on pitänyt luoda uudestaan. Tähän rinnastuu edellisessä 
alaluvussa 8.1.3 ilmenevä korostusero: siinä missä Saamelaiskäräjät 
korostaa luonnollisten kielenkäyttöyhteyksien säilyttämistä, korostaa 
Anarâškielâ servi uusien kielenkäyttöyhteyksien luomista.

Havaijin kielen parissa työskentelee myös muita kuin etnisiä ha-
vaijilaisia. Cowell toteaa (2012: 171):

Today the infrastructure is fundamentally Hawaiian, not neces-
sarily in an ethnic sense, but in a ‘language-commitment’ sense. 
’Nykyään infrastruktuuri on lähtökohtaisesti havaijilaista, ei 
välttämättä etnisessä mielessä, mutta kieleen sitoutumisen kan-
nalta.’ 

Muualta muuttaneiden sympatia havaijin kieltä ja havaijilaista kult-
tuuria kohtaan selittyy Cowellin mukaan kiinnostavasti osittain sillä, 
että suuri osa maahanmuuttajista on peräisin valkoisen valtaenemmis-
tön hallitsemilta siirtomaa-alueilta. He siis jakavat Havaijin alkupe-
räiskansan kanssa kolonialismin historian ja ”ei-valkoisuuden” (engl. 
non-whiteness). 

Cowellin tarkastelemassa arapahon kieliyhteisössä Wyomingin 
osavaltion Wind Riverin reservaatissa, kuten USA:n alkuperäiskielten 
yhteisöissä laajemminkin, oma kieli on nähty tiukasti kyseisen etnisen 
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ryhmän omaisuutena. Kielenelvytys on sidottu etnisyyteen, perin-
teeseen ja yhteisön arvostettujen vanhimpien (engl. elders) arvoihin. 
Kielelle ei ole kyetty luomaan moderneja käyttöympäristöjä eikä 
käänteistä kielenvaihtoa käynnistämään läheskään samassa mittakaa-
vassa kuin esim. Havaijilla. Tähän on lukuisia syitä, jotka liittyvät 
alkuperäiskansojen historiaan, nykyiseen hallintomalliin, poliittiseen 
valtaan, koulutuksen saatavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin. Yh-
deksi syyksi Cowell näkee myös kielen ja etnisyyden suhdetta koros-
tavan kieli-ideologian. 

Of course, the Locals are not the heroes of Hawaiian language 
revitalization – the core, committed Native Hawaiian activists 
are.
’Tietenkään Paikalliset [= Havaijilla asuvat ei-natiivit] eivät ole 
havaijin kielen revitalisaation sankareita – varsinaiset sitoutu-
neet syntyperäiset havaijilaisaktivistit ovat.’

summaa Cowell (2012: 184). Hän jatkaa, että etnisesti ulkopuolisten 
osallisuus havaijin kieleen ja kulttuuriin on kuitenkin lisännyt niiden 
prestiisiä ja elinvoimaisuutta ja sikäli koitunut alkuperäisten havaiji-
laisten hyödyksi. Toisaalta ulkopuolisten osallisuuteen liittyy Cowel-
lin mukaan joskus myös kulttuurielementtien pinnallista tai teennäistä 
esittämistä ja suoranaista väärinkäyttöä.

Āotearoassa eli Uudessa-Seelannissa māorinkieliseen kielipesä-
opetukseen ja kouluopetukseen osallistunut myös jonkin verran muita 
kuin māoreja. Laajassa mittakaavassa etnisesti ulkopuoliset eivät kui-
tenkaan ole tulleet osallisiksi māorin kieliyhteisöön. Timoti Kāretu si-
vuaa parinkymmenen vuoden takaisessa artikkelissaan (Kāretu 1995: 
214) etnisesti ulkopuolisten asennetta māorin kieltä kohtaan totea-
malla, että yli 200 vuotta kestäneen rinnakkainelon aikana alle sata 
valkoista on omaksunut māorin kieltä sujuvasti. ”Māori for all New 
Zealanders” -ideologian kannattajien mukaan māorista pitäisi luoda 
enemmän paikallisessa kuin etnisessä mielessä uusiseelantilaisten yh-
teinen asia, johon sitoutuisi myös muita kuin māoreja. Māorin kielen 
puhujamäärät ovat viime aikoina kääntyneet laskuun, ja siksi kieliyh-
teisöä tulisi vahvistaa ottamalla siihen mukaan myös ulkopuolisia ja 
tekemällä māorin kielestä osa normaalia uusiseelantilaisuutta. (CO-
MET Auckland 2014; Scoop Media 18.2.2014; Abadia 2014.)
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Torkel Rasmussen sivuaa pohjoissaamen kielen elinvoimaisuutta 
koskevassa väitöskirjassaan (2013: 45–46, 195–197, 207) ulkopuo-
listen roolia vähemmistökieliyhteisössä. Hän viittaa Papua-Uuden-
Guinean monikielisyyttä tutkineeseen Lynn Landweeriin (2008), joka 
näkee yhtenä ratkaisevana tekijänä vähemmistökielen säilymisessä 
sen, miten yhteisöön muuttavat ulkopuoliset suhtautuvat vähemmistö-
kieleen. Kielen säilyttäminen on selvästi helpompaa, jos muuttajat op-
pivat paikallista kieltä verrattuna tilanteeseen, jossa muuttajat pysyt-
televät omissa kielissään tai lingua francassa. Rasmussen pitää ilmiötä 
merkittävänä myös saamenkielisissä yhteisöissä. Se, että ei-saamelai-
set oppivat saamea, lisää saamenkielisten saamelaisten mahdollisuuk-
sia käyttää saamen kieltä. Tämä ilmenee esimerkiksi perheissä: jos 
alun perin ei-saamenkielinen vanhempi oppii saamea, saamenkieli-
sen vanhemman on paljon helpompi puhua lapsille saamea kuin sii-
nä tilanteessa, jossa puoliso pysyy enemmistökielisenä. Rasmussenin 
haastattelemien vanhempien joukossa on sekä muuttajia, jotka ovat 
omaksuneet saamenkieliseen yhteisöön muutettuaan saamen kielen, 
että sellaisia, jotka ovat pysyneet enemmistökielisinä.

Informántabearrašiin orru guoimmi sámegiela máhttu mear-
rideamen bearašgiela. Go sámegielat olbmo guoibmi oahppá 
sámegiela, de sáhttá sámegiella šaddat bearašgiellan. Jos guoi-
bmi ii máhte, de šaddá riikkagiela bearašgiellan.
’Informanttiperheissä puolison saamen kielen taito tuntuu mää-
räävän perheen kielen. Kun saamenkielisen ihmisen puoliso 
oppii saamea, saamesta voi tulla perheen kieli. Jos puoliso ei 
osaa, niin valtionkielestä tulee perheen kieli.’

Samanlaista tulosta osoittaa Laura Arola Saamelaiskäräjille laatima 
ulkosaamelaisten kielitilannetta koskevassa selvitys: saamen kielen 
siirtyminen lapsille näyttää korreloivan sen kanssa, että enemmistö-
kielinen puoliso osaa saamea, vaikkapa passiivisestikin (Arola 2014, 
painamaton). Toisaalta Rasmussen korostaa, että huomiota tulee 
kiinnittää enemmistön edustajien lisäksi myös saamen kieltä vaille 
jääneiden saamelaisten kielikäytänteisiin: oppivatko nämä saamea 
ja siirtävätkö sitä omille lapsilleen. Rasmussen (2013: 203) viittaa 
Todaliin (2002: 134–137), jonka mukaan saamenkielinen yhteisö ei 
helposti ota vastaan uusia jäseniä. Hänen oma haastatteluaineistonsa 
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Utsjoelta ja Tanasta kertoo kuitenkin toista: vain yksi saamen kieltä 
opetellut ei-saamelainen on kokenut saamelaisten taholta negatiivista 
suhtautumista saamen kielen puhumisen vuoksi. Norjassa saamelais-
opetus on ainakin lähtökohtaisesti etnisesti avointa. Pigga Keskitalon 
mukaan (2010: 168) Norjassa saamenkieliseen opetukseen osallistuu 
inkluusion periaatteen mukaisesti myös muita etnisiä ryhmiä edusta-
via oppilaita. 

Sallabank (2013: 13) viittaa vähemmistökielen uuspuhujiin, joil-
la ei useissa kieliyhteisöissä ole aina etnistä suhdetta vähemmistökie-
leen. Hän siteeraa manksin kielen aktivisti Adrian Cainia, joka vertaa 
samastumistaan yhtäältä manksin kielen puhujiin ja toisaalta sellaisiin 
paikallisiin ja etnisiin manksilaisiin, jotka suhtautuvat manksin kie-
leen välinpitämättömästi. Cain toteaa, että hänellä on manksin kielen 
opettajana ja puhujana ikuisesti paljon enemmän yhteistä ensin mai-
nittujen kanssa, vaikka nämä olisivat vasta alueelle muuttaneita ul-
kopuolisia opettelijoita. Tällaiseen kieli-ideologiaan vertautuvat eräät 
tutkimusaineistossani esiintyvät inarinsaamen puhujien näkemykset 
siitä, kenelle inarinsaamen kieli kuuluu. Luvun 7.4.4 eräässä sitaatissa 
todetaan: ”Olkoon vaikka mustalainen, kunhan osaa inarinsaamea - -.” 
ja luvussa 9.2.3 ”- - olkoon sitten vaikka venäläinen.” Toisin sanoen 
kielen puhumisessa etnisiteetillä ei ole merkitystä. 

8.2   Inar insaamen el invoimaisuuden haasteet

Tämän tutkimuksen eri osissa on tullut ilmi, että inarinsaamen kieli 
on elpynyt tutkimuksen tarkasteluaikana merkittävällä tavalla. Inarin-
saamen kieliyhteisö elää tilanteessa, jossa akuutein kielen katoamisen 
uhka on voitettu, kielen siirtyminen on saatu käynnistettyä uudelleen 
ja kielelle on vakiinnutettu jalansija monilla olennaisilla domeeneil-
la. Assimilaatio ja uhanalaisuus vaikuttavat kuitenkin kieliyhteisös-
sä yhä, ja siksi kielen tilaa ja tulevaisuudennäkymiä on pystyttävä 
tarkastelemaan kriittisesti. Millaisia ovat inarinsaamen kieliyhteisön 
suurimmat haasteet ja uhat? Otan alla esille nähdäkseni kriittisimpiä 
kysymyksiä. Ne liittyvät 
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• inarinsaamenkielisen yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle 
jääviin kielenpuhujiin.

• kieltä vaille jääneisiin potentiaalisiin kielenpuhujiin eli henki-
löihin, joille inarinsaamen kieli kuuluisi sukujuuriensa perus-
teella, mutta jotka eivät osaa sitä.

• siihen, että inarinsaamen kieli siirtyy tällä hetkellä suurem-
malta osin kodin ulkopuolella kuin kodeissa. 

• kodin ulkopuolella kieltä omaksuvien lasten ja nuorten kieli-
identiteettiin ja kielellisiin valintoihin. 

• laajasti tarkasteltuna inarinsaamen kieliyhteisön massiiviseen 
muutokseen, joka koskee paitsi kielen puhujakuntaa, myös 
kielen käyttöyhteyksiä, kielen funktioita ja itse kieltä. 

Väitän, että näistä osa-alueista on pitkälti kiinni se, mitä inarinsaamen 
kielelle tulevina vuosikymmeninä tapahtuu. Näistä kysymyksistä on 
kieliyhteisössä hyvin vähän tietoa, ja tarve niiden selvittämiselle on il-
meinen. Tarvitaan lisää tietoa siitä, ketkä inarinsaamen kieltä nykyään 
puhuvat, missä sitä puhutaan, kuinka sitä käytetään kirjallisesti ja mil-
laista kielitaitoa kielipesä ja aikuiskoulutus tuottavat. Kotien kielikäy-
tänteitä ja kielipesälasten kielen ja kieli-identiteetin kehittymistä on 
välttämättä kartoitettava inarinsaamen kielensiirtämisen suunnittelun 
(engl. acquisition planning, ks. 2.1) tehostamiseksi. Tarvitaan tietoa 
myös siitä, ketkä potentiaalisista puhujista eivät puhu inarinsaamea 
ja mistä syistä. Potentiaalisilla puhujilla tarkoitan tässä yhteydessä ih-
misiä, joille inarinsaamen kieli kuuluisi sukujuurten tai esimerkiksi 
ammatin vuoksi ja jotka haluaisivat osata kieltä, mutta eivät osaa. 

8. 2.1  Täydel l inen menest ystar ina?

Inarinsaamen kielen revitalisaation kuvauksissa sen positiiviset tu-
lokset ylikorostuvat helposti. Tämä pätee revitalisaatiotutkimukseen 
yleensäkin: esille pääsevät myös globaalissa mittakaavassa lähinnä 
menestysesimerkit (ks. esim. Cowell 2012: 169 alaviite). Esimer-
kiksi omassa haastatteluaineistossani suuri osa informanteista on 
kielipesälasten vanhempia ja kieliaktiiveja, jotka ovat päivittäin te-
kemisissä kieliyhteisön ja kielenelvytyksen kanssa. Kaiken aikaa on 
muistettava, että revitalisaatio koskee eri alueilla asuvia, eri-ikäisiä 

UH9_VALMIS.indd   331UH9_VALMIS.indd   331 17.5.2015   21:45:0917.5.2015   21:45:09



A N N I K A  P A S A N E N

3 3 2

ja ylipäänsä erilaisia inarinsaamelaisia ja inarinsaamen kielen pu-
hujia hyvin eri tavalla. Kaikki heistä eivät osallistu revitalisaatioon. 
Inarinsaamen puhujista osa on vanhuksia, jotka asuvat syrjässä, 
vailla kiinteää tai säännöllistä yhteyttä inarinsaamenkieliseen yhtei-
söön. Anarâškielâ servin toiminta, inarinsaamenkieliset radiolähe-
tykset ja Anarâš-lehti eivät suinkaan kuulu kaikkien kielenpuhujien 
arkipäivään. 

Vuonna 2006 toteutuneessa kyselytutkimuksessani Anarâškielâ 
servin jäsenistölle (ks. liite 1) 72 vastaajasta 44 ilmoitti, että ei lain-
kaan osallistu Anarâškielâ servin järjestämään toimintaan; 18 osallis-
tui silloin tällöin ja vain 7 aktiivisesti (3 oli jättänyt vastaamatta tähän 
kysymykseen). On huomattava, että vuonna 2006 AS:n järjestämä 
vapaa-ajan toiminta oli paljon vähäisempää kuin tarkastelujaksoni lo-
pulla. Esimerkiksi Anarâš ehideh -harrastusillat alkoivat vasta vuonna 
2008. Hyvin harvat vanhempia sukupolvia edustavat inarinsaame-
laiset tuntevat inarinsaamen kielen kirjoitustavan ja uuden sanaston 
(ks. luvut 4.6.2, 7.4.4, 7.5.1 ja 8.2.4). Kaikilla ei ole kielipesälapsia 
omassa perheessään tai lähipiirissään. Joidenkin vanhempien kielen-
puhujien on ollut mahdotonta alkaa puhua inarinsaamea nuoremmille 
puhujille (ks. luku 6.4.4). Tottumus puhua nuoremmille sukupolvil-
le enemmistökieltä ja tunne inarinsaamen kielen arvottomuudesta ja 
tarpeettomuudesta eivät hälvene hetkessä. Edelleen on myös keski-
ikäisiä inarinsaamelaisia, jotka ymmärtävät kieltä, mutta eivät pysty 
puhumaan sitä eivätkä ole tulleet aktivoineeksi kielitaitoaan esim. kie-
likursseille osallistumalla. 

Kyselyssäni oli myös kysymys, jolla halusin selvittää, onko vas-
taajien inarinsaamen kielen puhuminen lisääntynyt, vähentynyt vai 
pysynyt samalla tasolla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lähtö-
oletukseni oli, että inarinsaamen puhuminen olisi lisääntynyt. Olihan 
inarinsaamen kielen elpyminen lähtenyt voimakkaasti käyntiin ni-
menomaan kyselyä edeltävän 10 vuoden aikana, mm. kielipesätoimin-
nan muodossa. Tulos oli kuitenkin toisensuuntainen. 72 vastaajasta 24 
oli valinnut vastausvaihtoehdon ”puhun inarinsaamea nyt vähemmän 
kuin 10 vuotta sitten”, kun kielenkäyttönsä arvioi lisääntyneen merkit-
tävästi 9 ja jonkin verran 10 henkilöä. Lisäksi 7 vastaajaa oli ylipäänsä 
alkanut puhua inarinsaamea viimeisten 10 vuoden aikana. Loput 22 
vastaajaa arvioi inarinsaamen käyttönsä pysyneen suunnilleen samalla 
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tasolla. Kyselyn tulosta selittää osaltaan vastaajakunnan ikäjakauma. 
Vastaajista suurin osa oli 1930- ja 40-luvulla syntyneitä kielenpuhujia. 
Heidän joukossaan on nuorempiin ikäluokkiin verrattuna enemmän 
sellaisia, jotka eivät osallistu aktiivisesti inarinsaamen kielen revitali-
saatioon, eivät osaa kirjoittaa inarinsaamea tai hallitse uutta sanastoa. 
Ilmeinen korrelaatio vallitsi tämän kysymyksen ja edeltävän kysy-
myksen välillä. Siinä pyydettiin vastaajaa erittelemään, minkä ikäis-
ten kanssa hän puhuu inarinsaamen kieltä. Ne vastaajista, jotka pu-
huivat inarinsaamea vain yli 60-vuotiaden kanssa, ilmoittivat yleensä 
kielenkäyttönsä vähentyneen. 

Kuinka kieliyhteisön rajalle sijoittuvia ihmisiä ja toisaalta maan-
tieteellisesti etäämmällä asuvia inarinsaamelaisia saisi aktivoitua 
mukaan kielen elvyttämiseen ja eteenpäin siirtämiseen? Vai tarvitsee-
ko heitä saada? Inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksessa ja sit-
temmin muussakin aikuisopetuksessa käytetty kielimestari–oppilas-
menetelmä (ks. luku 7) on yksi keino, joka on tuonut revitalisaation 
piiriin uusia aktiivisia toimijoita. Kysehän on ollut pitkälti sellaisista 
vanhuksista ja keski-ikäisistä, jotka eivät ole toimineet kielenopetta-
jina tai muuten osallistuneet revitalisaatiotyöhön. Kielimestareina he 
ovat päässeet siirtämään omaa kielitaitoaan ja kulttuurista kompetens-
siaan kielenopiskelijoille. Luvun 7 kielimestarien narratiivit osoitta-
vat, kuinka tärkeää, jopa terapeuttista kielimestarina toimiminen on 
monille vanhemmille kielenpuhujille ollut.

Myös Nellimissä vuodesta 2010 alkaen toiminut inarinsaamen 
kielen keskustelukerho on aktivoinut monien vanhusten ja keski-
ikäisten inarinsaamen kielen taitoa ja käyttöä. Joissakin tapauksissa 
kerhoon osallistuminen on johtanut konkreettiseen käänteiseen kie-
lenvaihtoon omissa sosiaalisissa verkostoissa ja oman identiteetin 
merkittävään vahvistumiseen. (Linnanmäki 2014: 51–52, 89; Olthuis 
& al. 2013: 138; ks. myös alaluku 4.5.4.) Tällaiset esimerkit osoitta-
vat, kuinka yksinkertaisilla keinoilla kielenvaihtoon voidaan vaikut-
taa. Ne osoittavat myös sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen toimin-
nan merkityksen kielen elinvoimaisuudessa. 

Vähemmistökielen uhanalaistuminen tuottaa väistämättä henki-
lökohtaisia ja kollektiivisia traumoja. Revitalisaation onnistuminen 
saattaa olla kiinni näiden traumojen ja kieleen liittyvän stigman pur-
kamista. Norjassa, Isak Saba -kielikeskuksessa on kehitetty erityinen 
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saamen kielen kurssikonsepti tätä tavoitetta varten. Jane Juuso kuvaa 
opaskirjassaan (Juuso 2009; ks. myös 5.1.1), kuinka saamen kielen 
puhumisen esteet pyritään ylittämään kognitiivisen kielenoppimis-
muodon avulla, ryhmäkeskustelujen ja -harjoitusten kautta. Suomen 
kolttasaamelaisten parissa käynnistyi vuonna 2014 hanke, jonka ta-
voitteena on ns. taakkasiirtymien purkaminen (ks. 9.3.3). Taakkasiir-
tymillä tarkoitetaan tässä sukupolvelta toiselle siirtyviä identiteettiin, 
kieleen ja kulttuuriin liittyviä häpeän, riittämättömyyden ja arvotto-
muuden tunteita. Inarinsaamen kieliyhteisössä tällaisesta tarpeesta ei 
ole toistaiseksi julkisesti keskusteltu. 

8. 2. 2   K ie len si i r t yminen kodin ulkopuolel la

Inarinsaamen kielen siirtymisen pääpaino on vuonna 2014 kotien ul-
kopuolella: kielipesissä ja koulussa. Tällainen tilanne on tyypillinen, 
kun elvytetään kieltä, jota vaille on jäänyt vähintään yksi sukupolvi 
kieliyhteisössä. Kuten tutkimuksessa tulee ilmi, käänteinen kielen-
vaihto suomesta inarinsaameen on käynnistynyt myös kodeissa, mutta 
ei suinkaan kaikissa potentiaalisissa kodeissa (alaluvut 5.1.4 ja 6.4.3; 
ks. myös Olthuis & al. 2013: 163–164). 

Grenoblen ja Whaleyn mukaan (2006: 57–58) revitalisaation 
lähtökohtana voi olla aloittaminen aikuisista tai lapsista. Molemmissa 
strategioissa on etuja ja heikkouksia. Se, että käänteinen kielenvaih-
to alkaa aikuisista, tarkoittaa sitä, että kieliyhteisö voi ottaa vastuun 
omasta kielestään ja luoda omat kielenkäyttöyhteytensä. Aikuisista 
lähtee tällöin myös luontevasti kielen siirtyminen seuraavalle suku-
polvelle. Toisaalta kielen oppiminen ja käyttöön ottaminen aikuisiällä 
vaatii niin suuria ponnisteluja ja panostuksia mm. ajankäytön ja toi-
meentulon suhteen, että kaikki eivät pysty siihen. Sen problematii-
kan valossa, joka liittyy uhanalaisen kielen puhumiseen kotona (esim. 
Hinton 2013; Barron-Hauwaert 2004), ei ole todennäköistä, että kään-
teinen kielenvaihto koskaan ulottuisi kaikkiin potentiaalisiin koteihin.

Inarinsaamen kieliyhteisössä valittiin 1990-luvulla käänteisen 
kielenvaihdon aloittaminen lapsista. Kielipesätoiminta ja omakie-
linen kouluopetus ovat revitalisaatiokeinoina hyötysuhteeltaan te-
hokkaita. Kielipesässä ja koulussa kieli saadaan siirtymään yhden 
tai muutaman aikuisen ihmisen kautta samalla kertaa kokonaiselle 

UH9_VALMIS.indd   334UH9_VALMIS.indd   334 17.5.2015   21:45:1017.5.2015   21:45:10



R E V I T A L I S A A T I O N  P R O B L E M A T I I K K A

3 3 5

joukolle lapsia. Tämä on erityisen merkittävää tilanteessa, jossa 
mahdollisia kielensiirtäjiä on vähän, niin kuin uhanalaisten kielten 
puhujayhteisöissä yleensä on. Kielen siirtymisen ”ulkoistamiseen” 
perheiden ulkopuolelle liittyy kuitenkin suuria ongelmia. Näitä on 
käsitellyt esimerkiksi Joshua A. Fishman (1991: 236–239, 368–380). 
Hänen mukaansa vanhemmat ja yhteisö kohdistavat erityisesti kou-
luun epärealistisia odotuksia uhanalaisen kielen elvyttäjänä. Koulun 
vaikutus lasten ja nuorten kielenkäyttöön ja kielelliseen identiteet-
tiin on rajallinen siinäkin tapauksessa, että kyse on omakielisestä 
aineopetuksesta. Fishman korostaa perheen ja yhteisöllisyyden mer-
kitystä kielen siirtämisessä sekä revitalisaation kokonaisuutta, jossa 
koulu tulisi nähdä vain yhtenä osana – ei ratkaisevana, pelastavana 
tekijänä. Fishman näkee uhanalaisen kielen revitalisaation välttä-
mättömänä edellytyksenä yhteisön aikuisten jäsenten ja sitä kautta 
kotien uudelleenkielistämisen (engl. relinguifi cation). Tätä taustaa 
vasten hän kritisoi mm. māorien Kōhanga Reo -liikettä: revitalisaati-
on perusta on liian hatara, jos lasten vanhemmat eivät osaa kieltä (ks. 
myös 6.2.1). Marja-Liisa Olthuis (2003a) kuvaa tätä revitalisaation 
kokonaisuutta käsitteellä ”kielensäilyttäjien ketju”. Tämä tarkoit-
taa kielen elpymistä ja seuraaville sukupolville siirtymistä tukevien 
rakenteiden jatkumoa, joka alkaa kodista ja kielipesästä ja päätyy 
omakieliseen vanhustenhoitoon. 

Inarinsaamen kieliyhteisö on tutkimukseni tarkastelujakson lop-
pupuolella vähitellen pääsemässä sille tasolle, jolla kielitilannetta ja 
kielen tulevaisuutta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti ja myös 
kriittisesti. Tämä on mahdollista vasta tilanteessa, jossa akuutein kie-
len katoamisen uhka on kielipesätoiminnan avulla voitettu ja myös 
käänteinen kielenvaihto aikuisväestön parissa on alkanut tuottaa tu-
losta. Haastatteluaineistossani heijastuu huoli vuonna 2005 ja 2006 
vallinneesta tilanteesta. Tällöin vain jokunen kielipesälasten vanhem-
mista osasi inarinsaamen kieltä. 

Tot mast mun poolâm, et ko toh eenih ja eejih iä määti tom 
kielâ. Tot kiävá, jis taat suhâpuolvâ mii tääl šadda ja lii oppâm 
anarâškielâ, te toh älgih sárnuđ jieijâs párnáid, te tothân ličij 
pyeri. Mut oro, oro váhá kal nuuvt, et jiem tieđe. 
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’Se, mitä minä pelkään, että kun ne äidit ja isät eivät osaa sitä 
kieltä. Se käy, jos tämä sukupolvi mikä nyt kasvaa ja on oppi-
nut inarinsaamen, niin ne alkavat puhua omille lapsilleen, niin 
sehän olisi hyvä. Mutta tuntuu, tuntuu vähän kyllä, että en tiedä.’

Toi pehti-uv lii tile váhá taggaar, et ko toh vanhimeh iä määti 
anarâškielâ maŋgâsehkin toin, kiäin párnááh láá kielâpiervâ-
list. Te tothân tast lii vädisvuottân, et ij lah kiäin pääihist sárnuđ. 
’Sen suhteen on tilanne vähän sellainen, että kun ne vanhemmat 
eivät osaa inarinsaamea monetkaan niistä, kellä on lapsia kieli-
pesässä. Niin sehän siinä on vaikeutena, että ei ole kenen kanssa 
kotona puhua.’

Kuten luvuissa 6.4.3 ja 6.5 käy ilmi, tämä on yksi osa-alueista, joilla 
on tapahtunut suurin muutos vajaassa kymmenessä vuodessa. Tutki-
mukseni tarkastelujakson lopussa vuonna 2014 Inarin kirkonkylän 
kielipesälasten vanhemmista suurin osa osaa inarinsaamea. Kaikki 
kieltä osaavista eivät silti puhu sitä lastensa kanssa. Osa niistä, jot-
ka käyttävät kotikielenä inarinsaamea, ei jaksa, osaa tai halua puhua 
lapsille yksinomaan inarinsaamea, vaan kieltä vaihdellaan tilantees-
ta riippuen. Edelleen osalla inarinsaamen kieliyhteisön lapsista ei ole 
juurikaan inarinsaamen kielen käyttömahdollisuuksia kielipesän tai 
koulun ulkopuolella. Kaikilla ei ole kielitaitoisia sukulaisia, joko siksi 
että inarinsaamelaisia sukujuuria ei ole tai siksi että kielitaitoinen su-
kupolvi on suvusta jo kuollut. Suomen kielen prestiisi ja valta-asema 
on lasten ja nuorten parissa vahva. Tilanteissa, joissa ei ole läsnä ina-
rinsaamen kielen käyttöä ylläpitäviä aikuisia, lapset ja nuoret puhuvat 
keskenään harvoin inarinsaamea. 

Nora Marks ja Richard Dauenhauer toteavat (1998: 97), että kieli 
elää spontaaniudessa ja yksityisyydessä, mutta revitalisaatio edellyt-
tää suunnittelua ja tietoisuutta. Saamen kielten kontekstissa kiinnosta-
vina näyttäytyvät tältä kannalta mm. kielenvalinnat kodin ja julkisten 
domeenien välillä. Luvussa 6.5.3 viittasin havaintoihini inarinsaamen 
kieliyhteisön kielikäytänteestä, jonka mukaan inarinsaamea pyritään 
käyttämään julkisilla domeeneilla esim. lasten kanssa siinäkin tapa-
uksessa, että heille puhutaan kotona lähinnä suomea. Torkel Rasmus-
senin tutkimuksessa (2013: 147, 155) tulee myös esille kielenvalinta-
tapauksia, joissa lapsi puhuu kotona perheen kesken enemmistökieltä, 
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mutta kodin ulkopuolella ja muiden saamenkielisten joukossa saamen 
kieltä. Tilanne on siis päinvastainen kuin assimilaatioon liittyvässä 
kielenvaihdossa, jossa kieli tyypillisesti katoaa julkisilta domeeneilta 
ja jää viimeiseksi kodin seinien sisäpuolelle, ”kyökkikieleksi”. Mistä 
kaikesta kertoo tendenssi saamen kielen käyttöön kodin ulkopuolel-
la yhdistettynä enemmistökielen käyttöön kotona? Kollektiivisesta 
pyrkimyksestä elvyttää ja vahvistaa vähemmistökieltä yhteisötasol-
la? Halusta saada vähemmistökielen tilanne näyttämään paremmalta 
kuin se todellisuudessa on? Saamen kielen institutionalisoitumisesta 
normiksi tietyillä julkisilla domeeneilla? Assimilaation jälkien häl-
venemisestä ensin julkisilla domeeneilla ja vasta viimeiseksi kaik-
kein lähimmistä sosiaalisista suhteista eli perheen sisältä? Fishman 
(1991: 143) kuvailee iirinpuhujien tendenssiä puhua iiriä ulkomailla 
välttääkseen englantilaiseksi identifi oimisen, vaikka he kotimaassaan 
puhuisivatkin lähinnä englantia. Hän pitää tätä merkkinä kontrastii-
visesta identiteetistä, tarpeesta erottua. Väitän, että saamen kielten 
kohdalla vastaava tendenssi liittyy kuitenkin enemmän kieliyhteisön 
revitalisaatiomotivaatioon.

Anarâškielâ servin tutkimusryhmässä on suunniteltu erityisen 
kielineuvolan perustamista inarinsaamenkielisten vanhempien tuek-
si. Kielineuvola antaisi vanhemmille neuvoja liittyen inarinsaamen 
puhumiseen kotona ja lapsen inarinsaamen kielen kehittymiseen. 
Sen puitteissa järjestettäisiin tarpeen mukaan keskustelutilaisuuksia 
ja kaksi- ja monikielisyyskoulutusta terveydenhuollon ja kasvatus-
alan työntekijöille. Tällaiselle toiminnalle olisi suuri tarve kaikkien 
saamen kielten kohdalla, joten kyseeseen voisi tulla myös laajemmin 
saamen kielineuvola. Tilanteessa, jossa Suomen valtio ei ole pysty-
nyt turvaamaan saamen kielten huoltoa ja kielensuunnittelua (ks. 4.6), 
kielineuvola on toiminut toistaiseksi vasta epävirallisena ja satunnai-
sena neuvontana, jota lähinnä AS:n puheenjohtaja Marja-Liisa Olthuis 
on tarvittaessa antanut vanhemmille. 

Inari ja Ivalo ovat monikielisiä taajamia, joissa lasten sosiaalisiin 
verkostoihin kuuluu luonnollisesti erikielisiä lapsia. Inarinsaamenkie-
listä vapaa-ajan toimintaa on järjestetty jonkin verran, lähinnä leiri-
viikonloppujen ja luovan toiminnan työpajojen muodossa, ja toiminta 
tulee todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Lapsia ei kui-
tenkaan voi jatkuvasti eristää omaan pieneen inarinsaamenkieliseen 
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piiriin. Inarissa on viime vuosina virinnyt keskustelu siitä, että eri 
saamen kieliä puhuvien lasten ja perheiden pitäisi olla enemmän te-
kemisissä keskenään niin, että kaikki voivat tapaamisten aikana puhua 
omia saamen kieliään. Tämä on osa monisaamenkielisen toiminta-
kulttuurin yleistymistä, jota käsittelen luvussa 9.4.1. Syksyllä 2010 
järjestettiin Sevettijärvellä perheleiri, johon osallistui saamenkielisiä 
perheitä eri kieliryhmistä, ja jonka tavoite oli, että leiriviikonlopun 
aikana ei puhuta suomea. Lasten ja nuorten kohdalla tällainen moni-
saamenkielinen kommunikaatio on kuitenkin varsin haastava tavoite, 
kun ottaa huomioon vahvan tendenssin valtakielen puhumiseen jo pel-
kästään yhden kieliryhmän kesken (ks. seuraava alaluku). 

8 . 2.3   Inar insaame lasten ja  nuor ten k ie lenä

Inarinsaamen kielen revitalisaation perusta ja näkyvin osa on kieli-
pesätoiminta. Uuden puhujapolven muodostuminen vakavasti uhan-
alaisen kielen puhujayhteisöön on luonut edellytykset laajamittaiselle 
revitalisaatiolle. Se on edennyt vähitellen alle kouluikäisten lasten 
päivähoidosta kouluun, koteihin, aikuisopetukseen, vapaa-ajan toi-
mintaan ja muille tasoille. Vaikka revitalisaatio laajenee ja moni-
puolistuu jatkuvasti, keskiössä ovat edelleen lapset ja nuoret. Monet 
keskeiset inarinsaamen kielen tulevaisuuteen liittyvät kysymykset 
koskevat juuri heitä. Millaista inarinsaamea kielipesässä opitaan? Mil-
lainen kieli-identiteetti inarinsaamenkielisille lapsille muodostuu? Pu-
huvatko koululaiset inarinsaamea vain muodollisissa tilanteissa, kun 
sitä odotetaan heiltä? Miten inarinsaamesta voisi tulla heille luonteva 
keskinäisen kommunikaation kieli? Mitä kieltä he alkavat puhua toi-
silleen kouluajan jälkeen – entä omille lapsilleen? 

Tutkimuksessani on eräissä kohdin (4.3.3, 6.4, 7.4.4) tullut esil-
le kieliyhteisön jäsenten huoli lasten kielitaidosta ja kielenvalinnasta. 
Kuten luvussa 4.3 tulee ilmi, Inarin koulussa on keskusteltu saamen-
kielisten oppilaiden kielikäytänteistä ja mietitty keinoja saamen kie-
len käytön lisäämiseksi. Inarinsaamen kieliyhteisö ei ole näiden ky-
symysten kanssa yksin. Niitä joudutaan käsittelemään missä tahansa 
vähemmistökieliyhteisössä, jossa uhanalainen kieli on alkanut elpyä 
kielikylvyn, kouluopetuksen ja muiden institutionaalisten rakenteiden 
kautta (globaaleista vertauskohdista ks. alaluku 9.3). Vähemmistökieltä 
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toisena kielenään oppineiden koululaisten ja nuorten kielenkäyttöä ja 
kieli-identiteettiä on maailmanlaajuisesti tutkittu jonkin verran. Esim. 
Ó Riagáin & al. (2008) tarjoaa katsauksen nuorison kielenkäyttöön 
iirin, walesin, baskin ja katalaanin kieliyhteisöissä. Artikkelissa osoi-
tetaan, että vaikka kielikylpy ja muut revitalisaatio-ohjelmat pystyvät 
tuottamaan tehokkaasti aktiivista kielitaitoa ja vähemmistökielisiä do-
meeneja, ne eivät itsestäänselvästi johda vähemmistökielen käyttöön 
sosiaalisessa elämässä koulun ulkopuolella. Sosiaalisten verkostojen, 
vapaa-ajan toiminnan ja erityisesti perheiden rooli on olennainen sii-
nä, kuinka aktiiviseksi nuoren kielitaito muodostuu kouluajan jälkeen. 

Taipumus enemmistökielen valintaan ei koske vain kielikylpy-
lapsia vaan ylipäänsä vähemmistökielisiä nuoria. Torkel Rasmussenin 
väitöstutkimuksessa (2013; ks. myös luvut 4.3 ja 9.1) käy ilmi, miten 
Suomen ainoassa saamelaisenemmistöisessä kunnassa, Utsjoella, saa-
mea äidinkielenään ja kotikielenään puhuvilla lapsilla on vahva taipu-
mus puhua suomea keskenään sekä koulussa oppituntien ulkopuolella 
että vapaa-ajalla. Näin on siitä huolimatta, että he pitäisivät saamen 
kieltä ja sen siirtymistä eteenpäin hyvin tärkeinä. 

Inarinsaamenkielisten koululaisten ja nuorten kielitaidon ja kieli-
identiteetin vahvistamisen tarve on tiedostettu Anarâškielâ servin pii-
rissä jo pitkään. Omakielisen toiminnan järjestäminen murrosikäisille 
nuorille on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Inarinsaamenkieli-
nen radiotoimittaja ja kulttuurityöntekijä Heli Huovinen on ollut ak-
tiivisesti mukana erilaisissa inarinsaamenkielisissä työpajoissa, joita 
koululaisille pidetään mm. Saamelaiskäräjien lastenkulttuurikeskus 
Mánnun puitteissa ja Skábmagovat-elokuvafestivaalin ja Ijahis Idja 
-musiikkitapahtuman aikana. Hän oli mukana myös AS:n yrityksessä 
aloittaa erityiset nuorille tarkoitetut inarinsaamenkieliset harrastusil-
lat Anarâš eehid -mallin mukaan (ks. 4.5.4). Yritys ei tuottanut tu-
losta, koska nuoret eivät innostuneet toiminnasta. Huovisen mukaan 
murrosikäisten nuorten motivoiminen inarinsaamenkieliseen vapaa-
ajantoimintaan on käytännössä mahdotonta. Koululaiset saadaan toi-
mimaan esimerkiksi työpajoissa, kun toiminta tapahtuu kouluajalla. 
Jo esimurrosikäisten parissa on kuitenkin selvästi havaittavissa, että 
inarinsaamenkielinen toiminta saattaa olla melkoista pakkopullaa. 
Toisaalta on nähty, että nuoret voivat peruskouluvaiheen jälkeen ja 
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aikuistuessaan tulla hyvinkin aktiivisiksi ja sitoutuneiksi kieliyhteisön 
jäseniksi. (Huovinen, suulliset kommentit 2014.) 

Mikkâl Antti Morottaja, Amocina tunnettu rap-muusikko (ks. 
4.5.3), käsittelee inarinsaamenkielisen nuorisokulttuurin tilaa ja tar-
vetta kirjoituksessaan Anarâš-lehdessä vuonna 2006 (Morottaja M. 
A. 2006). Hän kirjoittaa suunnitelmista aloittaa inarinsaamenkieli-
nen nuorisotoiminta ja ennakoi edellisessä kappaleessa esille tulleita 
haasteita:

Mut mun epidâm, et tot ij tooimâ nuuvt pyereest ko mij halidičijm. 
Nuorâi anarâškielâ sárnum lii tego etiketnjuolgâdus. Nuorâi 
kulttuur taarbâš kliikijd, skippáárjuávhuid jieijâs kulttuurist. 
Mut lâi nuorâi ahe mii peri, siämmáá kulttuur ahekyeimih láá 
enâmustáá siämmáá ennuv ko kieđâin láá suormah. 
’Mutta minä epäilen, että se ei toimi niin hyvin kuin me halu-
aisimme. Nuorten inarinsaamen puhuminen on kuin etiket-
tisääntö. Nuorten kulttuuri tarvitsee klikkejä, kaverijoukkoja 
omasta kulttuurista. Mutta oli nuorten ikä mikä vain, saman 
kulttuurin ikätovereita on enintään yhtä paljon kuin käsissä on 
sormia.’

Lainauksessa on kaksi merkittävää aspektia. Ensinnäkin ajatus siitä, 
että inarinsaamelaisia on yksinkertaisesti liian vähän, jotta ryhmän si-
sällä voisi muodostua luontaisia ”klikkejä”. Toisekseen ajatus siitä, 
että nuoret eivät toimi aikuisten kieli-ideologioiden mukaan (”kuin me 
haluaisimme”). Aikuisille inarinsaamen puhuminen näyttäytyy itseis-
arvona ja prioriteettina, jonka vuoksi ollaan valmiita tekemään eri-
laisia valintoja, jopa uhrauksia. Esimerkiksi luvussa 6.4.2 tulee esille 
vanhempien huoli inarinsaamenkielisestä kouluopetuksesta. Huolesta 
riippumatta he ovat valinneet inarinsaamenkielisen opetuksen, koska 
pitävät lasten inarinsaamen kielen kehittymistä niin tärkeänä. Luvussa 
7.4.4 kielen puhumisen itseisarvo konkretisoituu narratiiveissa, joissa 
kielimestari kuvaa puhuvansa inarinsaamea ”vaikka ei olisi asiaakaan” 
ja ”aivan turhiakin”. Tällaiset kieli-ideologiat kertovat revitalisaation 
myötä syntyneestä tiedostamisesta ja ideologisesta selkiyttämisestä. 
Nuorten joukossa vaikuttavat yleensä toisenlaiset ideologiat, jotka ei-
vät rakennu vähemmistökielen ja -identiteetin varaan. Yhdenmukai-
suuden tarve ja paine ja joskus myös kapinointi vanhempien arvoja 
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vastaan johtavat helposti vähemmistökielestä etääntymiseen. Kuten 
edellisessä kappaleessa tulee ilmi, kieliyhteisö voi näyttäytyä vetovoi-
maisena jälleen tämän vaiheen mentyä ohitse. 

Luvussa 7.4.4 on haastatteluote, jossa haastattelija kysyy kieli-
mestarilta, mitä tämä ajattelee inarinsaamenkielisten lasten ja nuorten 
kielellisistä valinnoista tulevaisuudessa. Haastatellun mukaan se on 
asia, jota ei kannata pohdiskella, kun siitä ei tiedetä mitään.

Ei kannata spekuloida sillä, jatkuuko tuo kielipesälasten kieli 
eteenpäin, sitä ei kannata ollenkaan spekuloida. Kun mehän 
emme tiedä sitä. Tiedämme vain, että kieli on siirtynyt heille ja 
kielipesälasten asia on sitten siirtää se eteenpäin. 

Kieliyhteisön tulevaisuuden kannalta näin kriittisestä aiheesta vaikut-
taa kuitenkin välttämättömältä keskustella nykyistä syvällisemmin. 
Kuten edellä tulee ilmi, enemmistökielen priorisoiminen koululaisten 
ja murrosikäisten parissa on globaali ilmiö. Se ei siis kerro revitali-
saation epäonnistumisesta eikä välttämättä tarkoita sitä, että nuoret 
hylkäisivät vähemmistökielen pysyvästi. Toisaalta, kuinka paljon voi 
laskea sen varaan, että nuoret palaavat kieliyhteisöön aikuistuttuaan? 
Saamen kielten kohdalla palaamiseen voivat vaikuttaa myös monet 
käytännön tekijät, kuten maantieteelliset etäisyydet ja opiskelu- ja 
työmahdollisuudet. Onko mahdollista luoda nuorille ja nuorten kanssa 
sellaisia mielekkäitä kielenkäytön ja kielellisen samastumisen muo-
toja, jotka eivät olisi heille pakkopullaa? Kaiken aikaa on muistetta-
va, että inarinsaamen kieliyhteisössä nuorten kielellinen tulevaisuus, 
kuten monet muutkin kysymykset, on kriittisempi kuin suurempien 
kielten yhteisöissä. Pieni yhteisö tarvitsee jokaisen mahdollisen puhu-
jan. Kuten Dauenhauer ja Dauenhauer (1998: 96) toteavat: uhanalai-
sessa kieliyhteisössä jokainen virhe ja hukattu mahdollisuus maksaa 
tuplasti. 

8. 2.4   Muut tuva k ie l i  ja  k ie l iyhteisö

Yksi tulevaisuuden haasteista liittyy inarinsaamen kielen ja inarin-
saamelaisen kulttuurin suhteeseen. Se, kuka inarinsaamea puhuu ja 
missä sitä puhutaan, on muuttunut viimeisten 15 vuoden aikana val-
tavasti. Kielenpuhujista jo merkittävä osa on inarinsaamea toisena 
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kielenä omaksuvia lapsia ja kieltä opetelleita aikuisia; heistä osalla 
ei ole lainkaan inarinsaamelaisia sukujuuria. Anarâškielâ servin kiele-
nelvytystoiminta perustuu siihen ajatukseen, että kielenpuhujakunnan 
laajentaminen on välttämätöntä kielen säilymisen kannalta, inarinsaa-
men kieliyhteisöön saa tulla ulkopuolelta, ja että kieli on koko kulttuu-
rin tärkein osa, jonka oppiminen avaa oven myös inarinsaamelaiseen 
kulttuuriin (ks. 3.5.4 ja 8.1.2). 

Kielen aikuisena opetelleille henkilöille asia ei kuitenkaan ole 
aina ongelmaton. Tämä käy selvästi esille niin haastattelu- ja havain-
nointiaineistossani kuin täydennyskoulutuksen opiskelijaraporteissa. 
Hyvin tavallinen on tunne siitä, että omassa kielitaidossa on suuria 
puutteita, tyypillisimmin luontoon ja perinteiseen kulttuuriin liittyväs-
sä sanastossa. Inarinsaamen kielen välittämää tapaa hahmottaa maa-
ilma ei ole helppoa oppia kirjoista. Inarinsaamen kielen täydennys-
koulutuksen opiskelijoiden palaute kielimestariharjoittelusta viittaa 
siihen, että yksi koko koulutuksen parhaista osa-alueista oli kontakti 
kielimestareihin, joiden kautta inarinsaamelainen kulttuuri avautui 
opiskelijoille aivan uudella tavalla. Kielimestarit ovat nyt pääosin 
60–80-vuotiaita kielenpuhujia, joiden kieli, kertomaperinne ja muu 
kulttuurinen kompetenssi ovat muutaman vuosikymmenen päästä tal-
lenteiden varassa. Inarinsaamen kielen ja siihen liittyvän kulttuurin 
perinpohjaisella dokumentaatiolla on kiire (ks. 7.5.3). 

Inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen aikana suunniteltiin 
”metsäkursseja”. Niiden aikana kieltä opettelevat aikuiset tai kokonai-
set perheet viettäisivät aikaa luonnossa inarinsaamea äidinkielenään 
puhuvien kielimestareiden kanssa ja oppisivat mm. maastoon, lajei-
hin, kalastukseen ym. liittyvää sanastoa. Tähän mennessä inarinsaa-
meksi on järjestetty harvakseltaan lyhyitä tapahtumia kuten marja- tai 
linturetkiä ja nuottauspäiviä. Inarinsaamen kielen oppimista käytän-
nön tekemisen kautta autenttisissa ympäristöissä on selvästi tarvetta 
tehostaa kaikkien ikäryhmien kohdalla. 

Samalla kun inarinsaamen kielen käyttö sen perinteisillä do-
meeneilla, esim. luontaiselinkeinojen parissa vähenee, syntyy ko-
konaan uusia domeeneita, joilla kieltä käytetään. Vastaava prosessi 
on tapahtunut tai tapahtumassa kaikkien maailman postmoderneissa 
yhteiskunnissa puhuttujen kielten kohdalla. Suomen kieltä äidinkie-
lenään puhuva keskimääräinen nykynuori ei enää tunne perinteistä 
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suomalaista maanviljely- tai metsästyssanastoa; kotiseutumuseo on 
täynnä esineitä, joiden nimet eivät kerro hänelle mitään. Toisaalta hän 
puhuu esimerkiksi tekniikasta ja mediasta sellaisilla ilmauksilla, joi-
ta vanhempien ikäluokkien suomenkieliset eivät välttämättä lainkaan 
ymmärrä. 

Luvuissa 7.4.4 ja 7.5.1 tulee esille joidenkin äidinkielisten, van-
hempien inarinsaamelaisten huoli tai ärtymys inarinsaamen kielen 
muuttumisesta. Kielen muutokseen liittyy väistämättä muutosvastarin-
ta. Usein se ilmenee purismina. Kielestä puhuttaessa purismi tarkoittaa 
kielen muuttumisen, erityisesti kielessä ilmenevän vieraan vaikutuksen 
paheksumista. Schiffmanin mukaan (1996: 61–63) puristisen ideologi-
an takana on uskomus siitä, että jossain menneisyydessä kielellä on ollut 
alkuperäinen, puhdas muoto, johon verrattuna nykykieli on degene-
roitunutta, ja johon olisi mahdollista palata. Purismin lähtökohtana on 
ajatus siitä, että on mahdollista määritellä hyvä, puhdas kieli. 

Suhtautuminen saamen kielen ja kielenpuhujakunnan muutok-
seen on asia, jossa näkyy suuria eroja eri saamen kielten puhujayhtei-
söjen välillä. Vaikkapa kysymys siitä, kuka voi toimia saamen kielen 
tai saamenkielisen luokan opettajana, näyttäytyy hyvin eri valossa 
pohjoissaamen ja inarinsaamen puhujayhteisöissä. Esimerkkinä täs-
tä voi mainita Facebook-ryhmässä Suoma sámeoahpaheaddjit ’Suo-
men saamelaisopettajat’ käydyn keskustelun touko-kesäkuussa 2014 
(Facebook: Suoma sámeoahpaheaddjit). Pohjoissaamenkielisessä 
keskustelussa tuli esille voimakkaita näkemyksiä siitä, että ainakin 
äidinkielenä saamea saisi opettaa vain äidinkielinen saamelainen. Joi-
denkin mielestä äidinkielisiä saamelaislapsia voi ylipäänsä opettaa 
vain äidinkielinen saamelaisopettaja. Vähemmistössä oli näkemys, 
jonka mukaan äidinkielinen opettaja on toki paras vaihtoehto, mutta 
ei aina mahdollinen, ja äidinkielisyyttä olennaisempi seikka on hyvä 
kielitaito ja pätevyys. Keskustelu osoittaa, kuinka erilaisessa tilantees-
sa pohjoissaamen kieliyhteisö elää verrattuna inarin- ja koltansaamen 
yhteisöihin. Jälkimmäisten kohdalla tällainen kysymyksenasettelu oli-
si absurdi, koska äidinkielisyyden vaatimus tarkoittaisi monin paikoin 
sitä, että inarin- ja koltansaamenkielistä opetusta ei lainkaan voitaisi 
järjestää. Kyse on kuitenkin välttämättä myös eri saamelaisryhmien 
kielellisen kulttuurin eroista ja erilaisista kielen omistajuuteen ja au-
tenttisuuteen liittyvistä kieli-ideologioista. 
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Elisabeth Scheller kuvaa artikkelissaan (Scheller 2011b: 99–101) 
purismia erittäin uhanalaisen kildininsaamen kieliyhteisössä. Äärim-
millään se ilmenee niin, että äidinkielenään saamea puhuvat yhteisön 
vanhimmat kieltävät nuorempia käyttämästä saamea julkisesti, koska 
nämä eivät heistä osaa sitä kunnolla. Samat äidinkieliset puhujat ei-
vät yleensä ole siirtäneet saamea seuraaville sukupolville. Schellerin 
mukaan purismia voi tässä kontekstissa pitää yrityksenä peittää omaa 
syyllisyydentunnetta ja turhautumista kielen katoamisesta. Schellerin 
kuvaama kildininsaamelaisen kieliyhteisön purismi on hyvin taval-
lista Venäjän vähemmistökieliyhteisöissä ja nousee usein keskeiseksi 
kysymykseksi revitalisaatiopyrkimysten yhteydessä (ks. Zamjatin & 
al. 2012: 35–36). 

Kielen muuttumista koskeva diskurssi on globaali ilmiö ja liittyy 
yleisinhimilliseen tarpeeseen pitää kiinni omaksi ja tutuksi koetusta. 
Maria Wingstedtin tutkimuksessa Ruotsissa vallitsevista kieli-ideolo-
gioista 60,9 % vastaajista oli sitä mieltä, että ruotsin kieli muuttuu 
huonompaan suuntaan, ja 67 % sitä mieltä, että nuorison kieli muuttuu 
jatkuvasti huonommaksi (Wingstedt 1998: 244–255). Myös suomen 
kieltä koskevassa julkisessa keskustelussa ollaan usein huolissaan 
suomen kielen muuttumisesta. Pienen ja uhanalaisen vähemmistö-
kielen yhteisössä muutos ja suhtautuminen siihen on kuitenkin monin 
verroin dramaattisempi kysymys kuin vaikkapa suomen kielen koh-
dalla. Suomen kielellä on miljoonia puhujia – se kuuluu maailman 
noin 7000 kielestä 150 suurimman joukkoon. Kielen muutoksesta 
huolimatta ja sen ansiosta suomen kielellä on olemassa kaikki edel-
lytykset selviytyä globalisaation paineissa. Toisaalta kielen muutos-
ta koskeva diskurssi ei muodosta näkyvää uhkaa kielen puhumiselle: 
muutosvastarinta ja purismi eivät sanottavasti vaikuta siihen, miten ja 
missä suomen kieltä puhutaan. Inarinsaamen kielen tilanne on toinen. 
Riittävätkö kielen uudet funktiot ja käyttöyhteydet kompensoimaan 
väistämättä väheneviä funktioita ja domeeneja? Tuottaako inarinsaa-
men kielen revitalisaatio riittävän sitoutuneita uusia kielenpuhujia, 
jotka pysyvät kieliyhteisössä ja ovat valmiita priorisoimaan inarin-
saamen kielen puhumisen, vaikka se vaatisikin ponnistelua? Kestääkö 
uusien kielenpuhujien kieli-identiteetti kritiikin, jota kenties kohdis-
tuu heidän kielitaitoaan ja kulttuurista kompetenssiaan kohtaan? 
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Kieliyhteisön muutos, niinkin monessa suhteessa positiivinen 
kuin inarinsaamen kielen tapauksessa, ei aina näyttäydy ongelmatto-
mana äidinkielisten puhujien kannalta. O’Rourke ja Ramallo, jotka 
ovat käsitelleet äidinkielisiä ja ei-äidinkielisiä puhujia iirin ja galegon 
kieliyhteisöissä, viittaavat natiivipuhujien mahdollisesti kokemaan ns. 
uudelleenstigmatisaatioon (engl. re-stigmatisation). Se voi ilmetä ti-
lanteessa, jossa vähemmistökieli on elpynyt ja standardisoitu, saanut 
lisää prestiisiä ja uusia puhujia. Uuspuhujat hallitsevat standardisoi-
dun kielen, kuten kirjoitustavan ja modernin sanaston, äidinkieliset 
puhujat puolestaan usein eivät. Revitalisaatio ei välttämättä koidu 
kaikkien hyödyksi. O’Rourken ja Ramallon mukaan vähemmistökie-
len prestiisin noustessa äidinkielisten puhujien sosioekonominen ase-
ma pysyy usein samana, kun taas tyypillisesti urbaania keskiluokkaa 
edustavilla uuspuhujilla se nousee (O’Rourke & Ramallo 2011: 143; 
ks. 4.6.2 ja 8.4.4). 

Vanhemmat, äidinkieliset puhujat voivatkin kokea revitalisaa-
tion myötä alemmuudentunnetta omasta kielikompetenssistaan. Kie-
limestariharjoittelua koskevan luvun 7 aineistossa tulee esille moni-
en iäkkäämpien inarinsaamen puhujien ajatus siitä, että nuoremmat 
kielenoppijat, jopa kokonaan muualta tulleet, puhuvat parempaa 
inarinsaamea kuin he itse. Samanlainen ajatus ilmenee myös omassa 
haastatteluaineistossani. Eräs informanttini vertaa muualta tulleiden 
inarinsaamen taitoa omaansa ja ikätovereittensa kielitaitoon: 

Távjáhân lii-uv tááláá ääigi nuuvt, et tot, kote lii eres saajeest 
šoddâm já te puáttám Anarân, te sun puáhtá čielgâsub sárnuđ 
anarâškielâ ko mij [povvâst] ja tast lii stuárráb tot sänivarasto, 
riggásub. Ko taan ááigán ko láá vissâ toh uđđâ säänih, ležeh-uv 
kost kávnám taid, mut toh láá ennuv anarâškielâst-uv uđđâ sää-
nih. 
’Useinhan on nykyisin niin, että se, joka on on muualla syntynyt 
ja sitten tullut Inariin, niin hän voi puhua selkeämpää inarin-
saamea kuin me [nauraa] ja sillä on suurempi se sanavarasto, 
rikkaampi. Kun nykyään kun on varmaan niitä uusia sanoja, 
lienevätkö mistä löytäneet niitä, mutta niitä on paljon inarinsaa-
messakin uusia sanoja.’
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Haastattelu jatkuu minun huomautuksellani siitä, että uudet inarinsaa-
men puhujat osaavat toki enemmän uudissanastoa, mutta paljon hei-
kommin esimerkiksi luontoon liittyvää sanastoa. Jatkan, että jos itse 
yritän puhua inarinsaameksi vaikkapa maastosta tai kalastuksesta, mi-
nulta loppuvat äkkiä sanat. Haastateltu nauraa ja vakuuttaa, että minä 
puhun varmasti paremmin kuin hän. 

Kielen muuttumista, autenttisuutta ja puhtautta koskeva diskurs-
si on usein hyvin olennainen osa uhanalaisen kielen elvytysprosessia. 
Kendall King (2001: 93–97) käsittelee autenttisuuden kysymystä tut-
kimansa ecuadorilaisen Lagunasin ketšuankielisen yhteisön parissa. 
Hänen haastatteluaineistossaan espanjan ja ketšuan kielen välistä koo-
dinvaihtoa pidetään usein merkkinä huonosta kielestä. Toisaalta yh-
teisön vanhimpien ketšuaa nimitetään aidoksi ketšuaksi, johon verrat-
tuna standardisoitu Unifi ed Quichua on siis ymmärrettävä vähemmän 
aitona; toisaalta taas nimenomaan vanhimpien puheessa havaitaan 
paljon espanjan interferenssiä. King viittaa Nancy Dorianiin (1994), 
jonka mukaan uhanalaisen kielen puhujilla näyttää usein olevan tarve 
korostaa puhumansa variantin ja kielen muiden varianttien eroja ja 
nimenomaan oman varianttinsa puhtautta.

Richard Littlebear korostaa cheyennen ja muiden Amerikan na-
tiivikielten tilannetta ja elvytystä koskevassa artikkelissaan (Littlebear 
1999) kielellisen suvaitsevaisuuden välttämättömyyttä. Yhteisön ar-
vostettujen vanhempien asenteet voivat vaikuttaa suuresti siihen, al-
kaako nuori polvi käyttää kieltä vai ei; yksikin kielivirheiden vuoksi 
nolatuksi tulemisen kokemus voi vieroittaa ihmisen yhteisönsä kieles-
tä. Hän tunnistaa omissa asenteissaan tapahtuneen muutoksen: 

When I fi rst heard young Cheyennes speaking Cheyenne a little 
differently from the way my generation did, I was upset. One 
little added glottal stop here and there and I thought my whole 
world was falling apart. It wasn’t, and it still hasn’t fallen apart. 
So we must welcome new speakers of our languages to our lan-
guages, especially the young ones, and recognize they will conti-
nue to shape our languages as they see fi t, just as my generation 
and the generation before mine did. 
’Kun kuulin ensimmäisen kerran nuorten cheyennejen puhu-
van cheyenneä hieman eri lailla kuin oma sukupolveni puhui, 
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olin järkyttynyt. Yksi pieni glottaaliklusiili lisää siellä täällä, ja 
minä ajattelin koko maailmani kaatuvan. Ei se kaatunut, eikä 
ole vieläkään kaatunut. Meidän on siis toivotettava tervetulleiksi 
kielemme uudet puhujat, erityisesti nuoret, ja tunnustettava, että 
he jatkavat kielemme muokkaamista sopivaksi katsomallaan 
tavalla, aivan niin kuin minun sukupolveni ja sukupolvi ennen 
omaani teki.’

Kielellistä suvaitsevaisuutta ja autenttisuutta käsitellään melko paljon 
saamenkielisten yhteisöjen arjessa. Esimerkiksi Facebook-ryhmässä 
Ártegis ságat on toisinaan toleranssia sivuavia keskusteluja, kuten 
kritiikkiä uutistoimittajien saamen kieltä kohtaan tai mielipiteiden 
vaihtoa uudissanastosta ja valtakielten vaikutuksesta saamen kieliin 
(Facebook: Ártegis ságat). Yksi kiistanalainen aihe on nuorempien 
kielenpuhujien tai kieltä opettelevien kielivirheiden korjaaminen. 
Tässä tutkimuksessa aihe tulee esille kielimestari–oppilas-harjoittelun 
yhteydessä luvuissa 7.3.3 ja 7.4.2. Arkikommunikaatiossa tapahtuva 
ja kielenopiskeluun liittyvä kielivirheisiin puuttuminen ovat tietenkin 
ilmiöinä erilaisia. Asenne kielivirheiden korjaamista kohtaan riippuu 
tilanteesta ja persoonasta. On natiivipuhujia, joilla on mielestään oi-
keus tai velvollisuus kommentoida nuorempia tai huonompia kielen-
puhujia, ja joidenkin mielestä se taas ei kuulu heille lainkaan. Samoin 
kielenopettelijoiden asenteet eroavat. Toiset ovat mielissään siitä, kun 
saavat palautetta itseään vahvemmilta puhujilta, toisia se taas ärsyttää 
ja lannistaa. Joskus keskustelussa moititaan turhasta herkkänahkaisuu-
desta niitä, jotka loukkaantuvat neuvoista tai kritiikistä. Muistutetaan, 
että saamelaisyhteisössä on aina korjattu nuorempien kieltä ja huo-
lehdittu hyvän, rikkaan kielen välittymisestä seuraaville sukupolville. 
Tämänhetkinen saamen kieliyhteisö on kuitenkin monella tavalla her-
kempi ja haavoittuvaisempi kuin 50 vuoden takainen. Solidaarisuus 
ja sensitiivisyys kielenopettelijoita ja uusia puhujia kohtaan ovat saa-
men kielten elinvoimaisuuden yksi välttämätön edellytys. Yhtä lailla 
solidaarisuuden ja sensitiivisyyden vaatimus koskee tietenkin myös 
uusien kielenpuhujien asennetta vanhempien natiivipuhujien kielikäy-
tänteitä kohtaan. 

Inarinsaamen kieltä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 
opettavan Anna Morottajan kokemusten mukaan jotkut äidinkieliset 
kielenpuhujat kiinnittävät runsaasti huomiota uusien inarinsaamen 
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puhujien kieleen. Palautetta annetaan toisinaan hänelle opettajana: 
”miksi et opeta niille oppilaillesi sitä tai tätä”. Erityisesti vanhemmat 
puhujat havainnoivat suomen kielen vaikutusta inarinsaamessa ja uu-
sien puhujien inarinsaamen ääntämistä. Ääntäminen on osa-alue, jo-
hon Morottaja panostaa opetustyössä melko paljon, koska tuntee sen 
jääneen liian vähälle huomiolle omien inarinsaamen opintojensa aika-
na, täydennyskoulutuksessa 2009–2010. Vaikka inarinsaamen kielen 
muutos on luonnollista ja väistämätöntä, Morottaja tuntee olevansa 
vastuussa mm. äänteellisesti rikkaan kielen opettamisesta oppilail-
leen. Hän toivoo välittävänsä opiskelijoilleen inarinsaamea, jossa kie-
len ominaispiirteet, kuten diftongien pituusvaihtelu ovat tallella, eikä 
jonkinlaista suomalaistunutta inarinsaamea. Se, millaista kieltä opis-
kelijat vuoden opintojen jälkeen puhuvat, riippuu kuitenkin monista 
muistakin tekijöistä, kuten heidän motivaatiostaan, ahkeruudestaan, 
kielellisestä lahjakkuudestaan ja mahdollisista jatko-opinnoista. (Mo-
rottaja A., suulliset kommentit marraskuussa 2014.)

Kysymys toleranssista liittyy paitsi kielen muuttumiseen, myös 
kielen funktioiden ja käyttöyhteyksien muuttumiseen. Revitalisaa-
tioon liittyy usein ideologisia näkemyseroja sen tiimoilta, miten 
kieltä saa käyttää. Esimerkiksi udmurtinkielinen internet-erotiikka 
(Чичпотон: Удмурт яратон) voi näyttäytyä yhdelle kieliyhteisön jä-
senelle tervetulleena merkkinä kielen modernisaatiosta, toiselle kielen 
rappiona ja pyhäinhäväistyksenä. David Crystal käsittelee toleranssia 
kymrin eli walesin kielen revitalisaatiossa ja myös yleisellä tasolla 
(2000: 113–117). Hän kuvaa tapausta, jossa pop-yhtye Manic Street 
Preachers käytti kymriä musiikkinsa markkinoinnissa ja sai osakseen 
puristista kritiikkiä huonosta ja sopimattomasta kielenkäytöstä, mut-
ta myös kiitosta kymrin kielen näkyvämmäksi tekemisestä. Crystalin 
mukaan kysymys muutoksen hyväksymisestä on uhanalaisille kieliyh-
teisöille kohtalonkysymys. 

Inarinsaamen kielen, kieliyhteisön ja kielenkäyttöyhteyksien 
muutos jatkuu. Sitä, millaisessa tilanteessa kieliyhteisö elää 10 tai 
50 vuoden päästä, on mahdotonta ennustaa. Selvää kuitenkin on, että 
inarinsaamen kielen käyttömahdollisuudet moderneilla domeeneilla 
laajenevat jatkuvasti. Kyse ei ole pelkästään tietoisesta kielensuun-
nittelusta ja institutionaalisista rakenteista vaan usein aivan arkisis-
ta yhteyksistä. Pienessä kieliyhteisössä yksittäinen kielenpuhuja voi 
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laajentaa kielenkäytön kokonaan uudelle alueelle, vaikkapa omaan 
työpaikkaansa palvelualalla. Esimerkki tästä oli heinäkuussa 2013 
paikallislehti Inarilaisen Ruusuja ja risuja -palstalla (Inarilainen 
10.7.2013), jolla annettiin ruusuja ”Ivalon Alkoon, kun saimme teh-
dä ostokset omalla äidinkielellämme inarinsaameksi! T: Juhlajuomien 
ostajat”.
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9 Keskustelua

Olen tässä tutkimuksessa kuvannut ja analysoinut inarinsaamen kie-
len revitalisaatiota, kielen asemaa erilaisilla domeeneilla, käänteisen 
kielenvaihdon tekijöitä ja kielitilanteen kannalta kriittisiä osa-alueita 
kieliyhteisössä. Mitä kaiken tämän perusteella voi päätellä inarin-
saamen revitalisaatioprosessista? Millaisia kielelliseen kulttuuriin, 
kieli-ideologioihin ja ideologiseen selkiyttämiseen liittyviä ilmiöitä 
revitalisaation takana on havaittavissa? Miltä se näyttää maailman-
laajuisessa vähemmistökielitutkimuksen kontekstissa? Millaisia uusia 
revitalisaatiotrendejä yhteisössä on nousemassa? Entä mitä tiedämme 
inarinsaamen kielen elinvoimaisuudesta ja uhanalaisuudesta vuonna 
2014? 

9.1   Inar insaamen uhanalaisuus  ja  el invoimaisuus

Tutkimuksen teoreettisessa johdannossa (alaluku 2.5) esittelin erilai-
sia tapoja arvioida kielen uhanalaisuutta ja elinvoimaisuutta. Esille tuli 
myös kielitilanteen arvioimiseen liittyviä tutkimuseettisiä ongelmia ja 
erityisesti revitalisaatiovaiheessa elävän kielen arvioimisen vaikeus 
(2.5.3). Palaan nyt alaluvussa 2.5.1 esiteltyyn UNESCO:n uhanalais-
ten kielten asiantuntijaryhmän laatimaan arviointimalliin, joka perus-
tuu yhdeksään uhanalaisuuden ja elinvoimaisuuden tekijään:
 

(1) Kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle
(2) Absoluuttinen puhujamäärä
(3) Suhteellinen puhujamäärä
(4) Nykyiset kielenkäyttödomeenit
(5) Uusien domeenien ja median kehittyminen
(6) Kielenopetusmateriaalin ja kirjallisuuden tilanne
(7) Virallisen tason asenteet, tuki ja käyttö; kielipolitiikka
(8) Yhteisön jäsenten asenne omaa kieltään kohtaan
(9) Kielen dokumentoinnin määrä ja laatu
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Käsittelen alla inarinsaamen kielen tilannetta tekijöiden (1), (2), (4), 
(7) ja (8) valossa. Olen valinnut nämä yhdeksän tekijän joukosta rele-
vanteimpina inarinsaamen tilanteen ja arviointiin liittyvän problema-
tiikan kannalta. Nämä tekijät kuvaavat parhaiten tilannetta, jossa pu-
hujamäärältään erittäin pieni kieli on alkanut siirtyä lapsille uudelleen 
tauon jälkeen ja saada lisää käyttöyhteyksiä. Virallisen tason käyttö 
ja asenteet näyttäytyvät inarinsaamen tilanteessa yhtä lailla merkittä-
vinä kuin yhteisön sisäiset asenteet. UNESCO:n muuttujiin liittyvät 
arviointiasteikot ovat tutkimukseni liitteenä (ks. liite 3). Torkel Ras-
mussen on väitöskirjassaan arvioinut pohjoissaamen kielen tilannet-
ta Utsjoen ja Tanan kunnissa käyttäen työkalunaan mm. UNESCO:n 
kriteereitä. Rasmussenin mukaan (2013: 50–51) UNESCO:n kriteerit 
ovat hyödyllinen työkalu kielitilanteen arvioimisessa, mutta lisäksi 
kielitilannetta on välttämätöntä tarkastella myös makrotasolla. Otan 
alla esille joitakin hänen näkemyksiään kriteerien käyttökelpoisuudes-
ta saamen kielitilanteen arvioinnissa.

(1) Kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle (ks. liite 3, Factor 1)

Ensimmäisen tekijän kohdalla inarinsaamen kielen sijoittaminen as-
teikolle tuottaa vaikeuksia, sillä mikään asteikon 0–5 määritelmistä ei 
sovi siihen. Pääongelma on se, että määritelmissä ei oteta huomioon 
käänteisen kielenvaihdon mahdollisuutta, vaan kielen siirtymisen kat-
sotaan joko tapahtuvan katkeamattomana tai loppuneen N sukupolvea 
sitten. Kielen siirtymistä sukupolvelta toiselle pidetään tutkimukses-
sa laajalti ehdottomasti olennaisimpana kriteerinä (ks. esim. Fishman 
1991: 92–95; Rasmussen 2013: 32–33 ja siinä mainittu kirjallisuus). 
Toisaalta näkemystä siitä, että kielen siirtyminen kotona vanhemmilta 
lapsille olisi ainoa todella merkittävä kielen elinvoimaisuuden kritee-
ri, on myös arvosteltu yksipuolisena ja vanhentuneena. Lapset viettä-
vät valtaosan ajastaan muualla kuin kotona vanhempiensa kanssa, ja 
uusien domeenien, mm. sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvas-
ti. Kritiikin mukaan määritelmissä on otettava paremmin huomioon 
myös muut kielen siirtymisen kanavat ja muiden domeenien merkitys. 
(King K. 2009: 13–15; Rasmussen 2013: 33.)

Ennen kielipesätoiminnan alkua inarinsaameen olisi sopinut taso 
2 severely endangered, jota luonnehtii se, että kieltä puhuu lähinnä 
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isovanhempien sukupolvi. Tähän luokkaan inarinsaame UNESCO:n 
uhanalaisten kielten Atlaksessa edelleen määritellään (Moseley / 
UNESCO 2010). Vuoden 2014 tilanteeseen määritelmä ei tietenkään 
enää sovi. Tätä ovat kritisoineet myös Olthuis & al. (2013: 145–147), 
joiden mukaan inarinsaamen tilanne sopii tällä hetkellä lähinnä kate-
goriaan unsafe (ks. liite 3). Mikään UNESCO:n määritelmä ei kata 
tilannetta, jossa 

• kielen siirtyminen on katkennut ja alkanut uudestaan
• suuri osa lapsista oppii kieltä ensimmäisenä tai toisena kiele-

nään, mutta kielen siirtymistä tapahtuu enemmän kodin ulko-
puolella kuin kodeissa

• ns. kadotetut sukupolvet (ks. luku 4.4.2) eli vanhempien suku-
polvi ja useissa tapauksissa myös isovanhempien sukupolvi 
joko eivät puhu kieltä tai ovat opetelleet sen aikuisiässä

(2) Absoluuttinen puhujamäärä

UNESCO:n asiantuntijaryhmä ei katso voivansa suoranaisesti arvioi-
da kielen elinvoimaisuutta sen koon perusteella. Siksi tähän tekijään 
ei ole liitetty minkäänlaista asteikkoa (ks. liite 3). Asiantuntijaryhmä 
toteaa, että kielen pieni puhujamäärä on aina riski sen elinvoimai-
suudelle ja säilymiselle, mutta sitä, kuinka paljon puhujia pitäisi olla 
turvallisen tason saavuttamiseksi, ei nähdä mielekkääksi arvioida 
(UNESCO 2003: 8). Kuinka paljon inarinsaamen kielen puhujia on? 
Kysymys ei sisälly omaan tutkimukseeni eikä siihen löydy selvää vas-
tausta muistakaan lähteistä. Inarinsaamen kielen puhujamääräksi on 
ainakin parikymmentä vuotta arvioitu noin 350 henkeä (Olthuis & al. 
2013: 23–30). Kaikki L2-puhujat huomioon otettuna luvun arvioidaan 
olevan vuonna 2014 jopa 450 (Olthuis & Trosterud 2015). Kysymys 
puhujamäärästä on usein jo sinänsä ongelmallinen, ja erityisesti se on 
sitä uhanalaisen vähemmistökielen kohdalla (ks. myös 2.5, 5.1.2 ja 
8.2.4). Kuka katsotaan puhujaksi? Kuinka hyvin täytyy puhua, että 
tulisi lasketuksi puhujaksi? Näkyykö tilastoissa passiivinen kielitai-
to – entä puhujat, jotka osaavat kieltä, mutteivät syystä tai toisesta 
käytä sitä? Eri ryhmillä on hyvin erilaisia kielitaidon ja äidinkielen 
määrittelyn traditioita, ja siksi viralliset puhujatilastot voivat antaa 
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varsin epärealistisen kuvan kielitilanteesta (ks. Grünthal 2011). Abso-
luuttinen puhujamäärä saa erilaisen merkityksen myös riippuen siitä, 
millaisella alueella puhujat asuvat. Muutama sata puhujaa muodostaa 
hyvin erilaisen yhteisön Inarin kunnan sisällä ja esimerkiksi Taimyrin 
niemimaalla. Muutaman sadan puhujan muodostama nganasanin kie-
liyhteisö asuu Taimyrilla toisistaan satojen kilometrien päässä sijait-
sevissa taajamissa, joiden välillä on hyvin vaikeat kulkuyhteydet ja 
vajavaiset tietoliikenneyhteydet. 

Kielentutkimuksen piirissä on tulevaisuudessa väistämättä laa-
jennettava ja monipuolistettava kielenpuhujuuden ja kielitilanteen 
määrittelytapoja. Niissä on otettava jatkossa paremmin huomioon 
revitalisaatiota elävän kieliyhteisön erityispiirteet. Inarinsaamen esi-
merkki osoittaa, että puhujamäärän kehitys – ja nimenomaan ikäryh-
mittäin tarkasteltuna – kertoo vähemmistökielen elinvoimaisuudesta 
enemmän kuin absoluuttinen puhujamäärä. 

Kaikesta problematiikasta huolimatta inarinsaamea voi eittämät-
tä pitää erittäin pienenä ja sen myötä hyvin haavoittuvaisena kielenä. 
Näin jo yksin sillä perusteella, että maailman kielten keskimääräinen 
puhujamäärä on noin 5000 henkilöä (Skutnabb-Kangas 2000: 30). 

(3) Nykyiset kielenkäyttödomeenit / olemassaolevien kielenkäyttö-
domeenien kehittyminen (ks. liite 3, Factor 4)

Neljännen tekijän kohdalla ongelmana on jälleen se, että käänteisen 
kielenvaihdon mahdollisuus ei sisälly määritelmiin. Vaihtoehtoina 
nähdään vain katkeamaton asema eri domeeneilla, omakielisten do-
meenien väheneminen ja lopulta häviäminen. Joiltakin osin inarin-
saamen tilanteeseen sopisi taso 4, multilingual parity. Inarinsaamen 
kieliyhteisössä kieltä käytetään kuitenkin runsaasti juuri yhteisötason 
domeeneilla päivähoidossa, koulussa, kielenopetuksessa, järjestö- ja 
vapaa-ajan toiminnassa ja mediassa. Yksilötason domeeneilla per-
heissä suomalaistumisen myötä syntynyt suomen kielen valta-asema 
näkyy voimakkaana edelleen. 4. tason määritelmä taas lähtee tilan-
teesta, jossa enemmistökieli valtaa vaiheittain yhä enemmän alaa vi-
rallisilla domeeneilla ja vähemmistökieli sinnittelee viimeisenä su-
kuun, perheeseen ja ystäväpiiriin liittyvissä verkostoissa. Tähän on 
kiinnittänyt huomiota myös Rasmussen (2013: 42–44): saamen kielen 
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tämänhetkinen asema eri domeeneilla ei sovi siihen lähestymistapaan, 
joka UNESCO:n asiantuntijaryhmällä on enemmistö- ja vähemmistö-
kielen asemasta yhteiskunnassa. Enemmän kuin domeenista, saamen 
kielen käyttäminen on Rasmussenin mukaan kiinni yksittäisistä yh-
teisön jäsenistä: toisten kanssa voi puhua saamea ja toisten kanssa ei. 
Tämä pätee myös inarinsaamen kielen tilanteeseen. Joissakin uhan-
alaisten kielten tutkimuksissa käytetty sosiaalisten verkostojen ana-
lyysi onkin tältä kannalta relevantti tapa kuvata kielenpuhujien kielen-
käyttöä (ks. esim. Sarhimaa 2009; Partanen 2013). 

(7)  Virallisen tason asenteet, tuki ja käyttö; kielipolitiikka (ks. liite 3,  
 Factor 7)

UNESCO:n asiantuntijaryhmä sisällyttää tähän muuttujaan sekä val-
tionhallinnollisen että muun institutionaalisen kielipolitiikan. Se voi 
olla aktiivista tukipolitiikkaa, passiivista assimilaatiopolitiikkaa tai 
aktiivista assimilaatiopolitiikkaa. Suomen valtiossa inarinsaamen ti-
lannetta kuvaa monelta osin taso 3 passive assimilation. Ei voi kat-
soa, että Suomen valtio pyrkisi tukahduttamaan inarinsaamen kielen, 
mutta ei myöskään, että se tukisi sitä erityistoimin ja tekisi kaikkensa 
kielitilanteen parantamiseksi. Suuri yleisö on Suomessa suhteellisen 
tietämätön inarinsaamen kielen olemassaolosta ja nykypäivästä, eikä 
inarinsaamea voi pitää laajasti arvostettuna tai tasa-arvoisena kielenä 
Suomessa. 

Toisaalta inarinsaamen kaltaisen, hyvin rajallisella alueella eli 
alun perin yhdessä kunnassa puhutun kielen kohdalla valtiollisen kie-
lipolitiikan ja asenteiden rinnalla vähintään yhtä tärkeänä on nostetta-
va esille paikallinen taso: Inarin kunta ja Suomen saamelaisyhteisö, 
jossain määrin myös valtionrajat ylittävät saamelaisyhteisö. Tässä 
kontekstissa inarinsaamen asema ja arvostus on parantunut revitalisaa-
tion myötä merkittävästi lyhyessä ajassa. Väittäisin, että inarinsaamen 
kieltä voi Inarin kunnassa, ainakin Inarin kirkonkylällä tällä hetkellä 
pitää prestiisikielenä. Tämä näkyy mm. siinä, että paikat kielipesiin ja 
kielikursseille täyttyvät nopeasti, inarinsaamen taito parantaa ja laa-
jentaa mahdollisuuksia työpaikan saantiin Inarissa huomattavasti ja 
inarinsaamen kielen käyttö yleistyy jatkuvasti ns. yleissaamelaisissa 
konteksteissa (ks. 9.4.1). 
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Useat paikallistason instituutiot, kuten Saamelaiskäräjät, Saame-
laisalueen koulutuskeskus ja Yle Sápmi tukevat inarinsaamen kielen 
käyttöä aktiivisesti. On muistettava, että nämä instituutiot saavat ra-
hoituksensa Suomen valtiolta, mikä toki nostaa valtion roolia saamen 
kielten tukijana merkittävämmäksi kuin se näyttäytyy päivänpolitii-
kassa ja ”kaukana Helsingissä”. Niinpä inarinsaamen tilanteeseen pä-
tee paikallistasolla tasoa 3 paremmin tason 4 differentiated support 
määritelmä. 5. tason equal support kriteerien ei kuitenkaan voi katsoa 
täyttyvän. Inarinsaamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisessa 
on edelleen vuonna 2014 suuria puutteita. Kaikki halukkaat eivät saa 
lastaan inarinsaamenkieliseen päivähoitoon, inarinsaamea ei käytän-
nössä voi käyttää virallisilla domeeneilla kielilain edellyttämällä ta-
valla, kouluopetuksessa käytetään runsaasti myös suomea, ja omakie-
listä terveyden- ja vanhustenhoitoa ei voida taata kielenpuhujille. 

Rasmussen mukaan (2013: 27–29) yksikään UNESCO:n kritee-
reistä ei kuvaa kovin hyvin myöskään pohjoissaamen kielen asemaa 
Suomen ja Norjan valtioissa. Saamen kielten kohdalla valtiollisen ja 
paikallisen tason politiikka eivät aina kohtaa. 

(8)  Yhteisön jäsenten asenne omaa kieltään kohtaan (ks. liite 3,
 Factor 8)

UNESCO pitää yhtenä tärkeänä elinvoimaisuuden tekijänä yhteisön 
jäsenten kieliasenteita; kyse on tässä nimenomaan puhujayhteisöstä 
eli ihmisistä, jotka osaavat ko. kieltä. Inarinsaamen puhujayhteisön 
jäsenten asennetta inarinsaamen kieltä kohtaan voi pitää pääosin po-
sitiivisena. Negatiivisia asenteita inarinsaamen kieltä kohtaan esiin-
tyy varmasti jonkin verran. Yksittäisiä negatiivisia näkemyksiä tulee 
esille jopa omassa lomakekyselyssäni vuodelta 2006, jonka vastaajat 
edustavat Anarâškielâ servin jäseniä. Muutaman vastaajan mielestä 
inarinsaamen kielestä ei ole kellekään mitään hyötyä, ja siitä pidetään 
nykyään liikaa melua. Toisaalta negatiivisesti inarinsaamen kieleen 
suhtautuvia inarinsaamen kielen puhujia voi olla vaikea havaita yh-
teisössä, koska inarinsaamen kielen ympärillä vallitsee tällä hetkellä 
varsin myönteinen ilmapiiri, eivätkä negatiivisesti suhtautuvat ken-
ties pyri tai pääse esille julkisuuteen samalla tavoin kuin positiivisesti 
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suhtautuvat. Sijoittaisin inarinsaamen tasolle 4: most members sup-
port language maintenance. 

Rasmussen huomauttaa (2013: 48, 180), että yhteisöissä, joissa 
asuu sekä vähemmistökielen puhujia että enemmistökielisiä, myös 
enemmistön asenne vähemmistökieltä kohtaan on merkittävä kielen 
elinvoimaisuuden kannalta. Se tulisi huomioida myös tutkimuksessa. 
Kuten tässä tutkimuksessa tulee esille (esim. luku 8.1), inarinsaamen 
kieliyhteisössä vähemmistön ja enemmistön raja ja suhde on kiintoi-
salla tavalla muuttunut revitalisaation myötä. Vähemmistökieliyhtei-
söön kuuluu vuonna 2014 kasvava määrä etnisen enemmistön jäseniä. 
Yhteisön jäsenyys ja jäsenten asenne kieltä kohtaan on siis monitul-
kintainen kysymys.

Kuten edeltä käy ilmi, UNESCO:n uhanalaisuuden ja elinvoimai-
suuden kriteerit sopivat melko heikosti inarinsaamen kielitilanteen 
kuvaamiseen. Perusongelma on sama kuin monien muidenkin arvi-
ointityökalujen kohdalla: käänteisen kielenvaihdon mahdollisuus 
näyttäytyy huonosti tai ei ollenkaan. Tämä seikka tulisi huomioida 
arviointia kehitettäessä. Lewisin ja Simonsin EGIDS (2.5.2) lisäas-
teikkoineen on tervetullut yritys revitalisaation kuvantamiseksi. Re-
vitalisaation arvioiminen tuo kuitenkin mukanaan uusia kysymyksiä: 
Millaiset ponnistelut katsotaan revitalisaatioksi? Kuinka laajalti kie-
lensiirtymisen tulee alkaa uudestaan, jotta se huomioidaan asteikois-
sa? Kuinka vedetään raja yksittäistapausten ja laajemman tendenssin 
välillä? Miten demonstroidaan elpyvän kieliyhteisön kahtalaista to-
dellisuutta, jossa assimilaatio ja revitalisaatio vaikuttavat yleensä mo-
nilla tasoilla rinta rinnan? UNESCO:n uhanalaisten kielten Atlaksessa 
(Moseley / UNESCO 2010) on kategoria revitalized, johon kuuluvat 
maailman kielistä liivi, korni sekä manksi. Kaikki kuuluvat toisaalta 
myös kategoriaan ”kriittisesti uhanalainen”. Se, että juuri nämä kielet 
on määritelty elvytetyiksi ja monia muita kieliä, kuten inarinsaamea 
ei, herättää kysymyksiä. Positiivista kuitenkin on, että revitalisaatio 
huomioidaan Atlaksessa tavalla tai toisella. 
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9.2   Revital isaat ion edelly t yk set  inar insaamen 
k iel iyhteisössä

9. 2.1   Saamelainen ja  suomalainen yhteiskunnal l inen 
kontek st i

Inarinsaamen kieliyhteisön käänteinen kielenvaihto on esimerkki yh-
teisölähtöisistä revitalisaatiopyrkimyksistä, joiden voi katsoa johta-
neen merkittäviin tuloksiin pitkälti kieliyhteisön jäsenten sitoutumi-
sen ja henkilökohtaisten valintojen ansiosta. On kuitenkin selvää, että 
inarinsaamen poikkeuksellisen onnistuneen revitalisaation takana on 
syitä monella eri tasolla. Revitalisaation edellytyksiä tarkasteltaessa 
ja maailman muiden vähemmistökielten revitalisaatiopyrkimyksiin 
peilattaessa on otettava huomioon myös monia kieliyhteisön ulkoisia 
ja kieliyhteisöstä riippumattomia tekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Suomen valtioon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvät olosuhteet. 
Nämä ovat osaltaan muokanneet inarinsaamen revitalisaation mahdol-
listanutta kielellistä kulttuuria suotuisaan suuntaan. 

Koko Suomessa vaikuttava kielellisen kulttuurin piirre on val-
tion virallinen kaksikielisyys. Vaikka suomi–ruotsi-kaksikielisyys nä-
kyy kansalaisten arkielämässä maantieteellisesti rajallisella alueella, 
ja vaikka sen monia puolia kritisoidaan Suomessa voimakkaasti, se 
on epäilemättä vaikuttanut myös positiivisesti vähemmistökieliä kos-
keviin asenteisiin ja käytäntöihin. Suomessa ei ole tavaton ajatus, että 
päivähoitoa ja kouluopetusta järjestetään jollain muulla kielellä kuin 
suomeksi. Nekin Suomen asukkaat, jotka eivät itse puhu ruotsia, ovat 
tottuneet näkemään ja kuulemaan ruotsin kieltä sekä virallisilla do-
meeneilla että käytännön tasolla – vaikkapa presidentin uudenvuoden 
puheessa, junaliikenteen kuulutuksissa ja maitopurkin kyljessä. Poliit-
tisella tasolla on selviö, että suomi–ruotsi-kaksikielisyyteen panoste-
taan myös taloudellisesti, joten vähemmistökielten taloudellinen tu-
keminen on helpommin perusteltavissa kuin monissa muissa maissa. 

Kaksikielisyyden lisäksi suomalaisesta yhteiskunnasta on nos-
tettava esille sellaisia kielellistä kulttuuria muovaavia tekijöitä kuin 
demokratia, sananvapaus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moniarvoisuus 
ja suvaitsevaisuus. Olthuis & al. (2013: 152) nostavat yhdeksi syyk-
si Suomen verrattain positiiviseen vähemmistökielipolitiikkaan sen 
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seikan, että suomi on eurooppalaisiin naapurienemmistökieliin ver-
rattuna pieni kieli, joka edustaa eri kielikuntaa, ja suomalaiset pieni 
kansakunta, joka on useita kertoja joutunut taistelemaan itsenäisyy-
tensä puolesta. Suomalaisilla on siis kokemus omasta kansakunnasta 
pienempänä ja poljettuna verrattuna moniin muihin kansakuntiin, ja 
tämä saattaa vaikuttaa myös asenteeseen maan sisäisiä vähemmistöjä 
kohtaan. 

Suomen lainsäädäntö, kuten saamen kielilaki on osaltaan suonut 
inarinsaamen kielelle elpymisen ja vahvistumisen edellytyksiä. Vuon-
na 1992 voimaan astunut ja 2004 uudistettu saamen kielilaki takaa 
saamelaisalueella mm. kunnan ja valtion palveluksessa työskentele-
ville oikeuden opiskella saamen kieltä palkallisen virkavapaan turvin 
(ks. luku 4.6.1). Tämä lainkohta on käänteisen kielenvaihdon tekijänä 
merkittävä, katsottiinpa asiaa yksilön tai yhteisön kannalta. Se helpot-
taa tavallisia ongelmia, jotka liittyvät kielen opiskeluun tai takaisin 
ottamiseen aikuisiällä: ajanpuutteen ja taloudellisen toimeentulon sa-
nelemia rajoituksia. Samoin asiaa on edistänyt Työhallinnon käytäntö, 
jonka mukaan työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen työnteki-
jä saa tiettyjen ehtojen täyttyessä työttömyysetuuden turvin opiskella 
valitsemaansa alaa, joka edistää hänen työllistymistään (TE-palvelut: 
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu). Kielilakiin perus-
tuva palkallinen virkavapaa ja Työhallinnon koulutustuki ovat mah-
dollistaneet myös inarinsaamen kielen opiskelun jo tuntuvalle joukol-
le aikuisopiskelijoita. Ilman tällaisia virallisia tukirakenteita saamen 
kielten opiskelu, aktivoiminen ja takaisinottaminen aikuisiällä olisi 
harvojen etuoikeus.

Syitä inarinsaamen kielen ja kulttuurin nousuun on etsittävä 
myös yleisistä kulttuurivirtauksista ja yhteiskunnallisesta kehitykses-
tä. 1990-luvulla Suomessa syntyi monia paikallisuuteen ja kotoisuu-
teen liittyviä ilmiöitä. Esimerkkinä voi mainita murrebuumin, jonka 
näkyvimpiä ilmiöitä ovat suomen eri paikallismurteilla kirjoitetun ru-
nouden suosio tai murteille käännetyt Aku Ankat. Uusi-Hallilan mu-
kaan (2006) murrebuumin voi nähdä vastareaktiona globalisaatiolle ja 
Euroopan unionille: oma tausta ja kotiseutu tarjoavat vertauskohdan 
kansainvälisyydelle, vieraskielistymiselle ja angloamerikkalaiselle 
kulttuuri-imperialismille. Samoin 1990-luvulla kasvattivat suosiotaan 
esimerkiksi kansanmusiikki ja sukututkimus. Kiinnostus murteita, 
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kansanperinteitä ja sukujuuria kohtaan ilmentää regionalismia, joka 
kulttuurisessa merkityksessään tarkoittaa alueellisen omaleimaisuu-
den korostamista ja samastumista paikallisyhteisöön ja alueelliseen 
kulttuuriin. Suomessa regionalismin nousu ajoittui 1990-luvulle, jol-
loin Suomi haki EY-jäsenyyttä ja kansanäänestyksen jälkeen liittyi 
Euroopan Unioniin vuoden 1995 alussa; vastaava ilmiö on havaitta-
vissa myös monissa muissa Euroopan maissa (Hörnström 2010: v, 11, 
99).

Myös saamelaisen kontekstin korostaminen on välttämätöntä ina-
rinsaamen revitalisaation menestystä analysoitaessa. Luvussa 3.4 tu-
lee esille inarinsaamelaisten ja inarinsaamen kielen väliinputoajan osa 
saamelaisliikkeessä. Pohjoissaamelaisten ylenkatse inarinsaamelaisia 
kohtaan, tuen ohjautuminen lähinnä pohjoissaamen kielen hyväksi ja 
inarinsaamelaisten näkymättömyys paikallisessa, valtakunnallisessa 
ja yleissaamelaisessa kontekstissa pitkälle 1980- tai jopa 1990-lu-
vulle nousevat esille niin omassa haastatteluaineistossani kuin esim. 
Anarâš-lehden pääkirjoituksissa (ks. 3.5.4). Samalla on aivan selvää, 
että inarinsaamen revitalisaatio ei syntynyt tyhjän päälle eikä vain 
oman kieliyhteisön voimin, vaan osaksi yleissaamelaista kontekstia. 
Inarinsaamen kieliyhteisö on hyötynyt merkittävästi niistä ponniste-
luista, jotka on aloitettu Suomen ja Pohjoismaiden saamelaisyhteisös-
sä jo vuosikymmeniä ennen Anarâškielâ servin perustamista. Olthuis 
& al. (2013: 151) huomauttavat myös, että saamen kielten elvytys on 
moniin muihin maailman vähemmistökieliin verrattuna hyötynyt suu-
resti siitä, että saamelaiset asuvat neljässä naapurivaltiossa ja ajavat 
asioitaan yhdessä. 

Saamelaiskulttuurin nousu, saamelaisten oikeudellisen aseman 
parantaminen ja saamen kielten revitalisaatio ovat edelleen osa laa-
jempaa kontekstia: maailmanlaajuista alkuperäiskansojen ja kielivä-
hemmistöjen revitalisaatiota. Tätä kontekstia käsittelen luvussa 9.3.

9. 2. 2   Rev ita l isaat ion k ie l i - ideologiat 

Miksi ihmiset alkoivat puhua inarinsaamea? Mikä sai heidät ponnis-
telemaan kielen oppimiseksi, mikä oli motivaatio vaihtaa helposta 
ja totutusta suomenkielisestä kommunikaatiosta usein työläämpään 
inarinsaamenkieliseen? Puhuessani inarinsaamen revitalisaatiosta 
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erilaisissa vähemmistökieliyhteisöissä kohtaan usein nämä kysymyk-
set. Haastatteluaineistossani informantit kuvailevat syitä kielenva-
linnan muuttumiselle melko yksinkertaisesti ja konkreettisesti. Yksi 
arvelee, että inarinsaamelaisille tuli ”sellainen henki päälle, että nyt 
puhutaan, että ei anneta kielen kuolla”. Toinen arvelee, että rupesi ak-
tivoimaan inarinsaamen taitoaan, ”kun kerran muutkin ovat ruvenneet 
puhumaan”. Tämäntyyppiset selitykset ovat linjassa sen kanssa, mitä 
Dauenhauer ja Dauenhauer toteavat (1998: 94–95) kieliyhteisön moti-
vaatiosta. Heidän mukaansa kieliyhteisölle ei loppujen lopuksi voi tar-
jota sen parempaa motivaatiota oman uhanalaisen kielen puhumiseen 
ja elvyttämiseen kuin se, että se tuntuu hyvältä ja on oikein. 

Tarkasteltaessa ideologisen selkiyttämisen toteutumista inarin-
saamen kieliyhteisössä on ensimmäisenä nostettava esille kielitilan-
teen tiedostaminen. Useissa tutkimuksissa on kuvattu uhanalaisen 
kielen puhujayhteisössä vallitsevasta kielitilanteen kaunistelun ja kie-
lenkäytön liioittelun tendenssistä (ks. Aikio M. 1988: 302–303; Pyöli 
1996: 99–100; Dauenhauer & Dauenhauer 1998; Sarhimaa 1999: 83; 
Pasanen 2003: 118–123, painamaton). Karjalan kielen puhujayhtei-
söä havainnoidessani olen nimittänyt tätä ilmiötä kollektiiviseksi it-
sepetokseksi ja pitänyt sitä yhtenä suurimmista esteistä karjalan kie-
len todellisen elpymisen tiellä (Pasanen 2003, painamaton ja 2006). 
Ilmiö kuvastaa ideologisen selkiyttämisen puutetta. Revitalisaatio ei 
voi vaikuttaa kielitilanteeseen, ellei uhanalaisen kielen puhujayhteisö 
tiedosta tilannetta riittävän selvästi. Tätä taustaa vasten inarinsaamen 
kielipesätoiminta alkoi selvästi juuri oikeaan aikaan. Kieli oli 1990-lu-
vulle tultaessa uhanalaistunut jo niin ilmeisesti ja dramaattisesti, että 
kaunistelulle ei ollut sijaa. Anarâškielâ servi ajoi inarinsaamen kie-
len asiaa alusta asti realistisesti ja herätteli kieliyhteisöä toimimaan – 
joskus suorastaan ravistelemalla, mikä käy hyvin ilmi Anarâš-lehtien 
pääkirjoituksista (ks. 3.5.4). 

Yhtenä syynä inarinsaamen revitalisaation menestykseen on 
väistämättä nähtävä kieliyhteisön kieli-ideologinen suvaitsevaisuus. 
Kuten luvussa 8.2.4 olen esittänyt, niin se, että nykyään puhuttu ina-
rinsaamen kieli on pitkälti toisena tai vieraana kielenä opittua kieltä, 
edellyttää toleranssia epätäydellistä (sic!) kieltä kohtaan. Viikoittai-
sessa inarinsaamenkielisessä radiolähetyksessä Anarâš saavah haasta-
tellaan usein henkilöitä, jotka ovat opettelemassa inarinsaamea ja siksi 
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luonnollisesti tekevät puhuessaan virheitä. Toimittaja Anja Kaarretin 
mukaan haastateltavia on nykyään helppo löytää, kun vielä 1990-lu-
vulla monet kielitaitoiset arastelivat inarinsaamen puhumista radiossa, 
koska pelkäsivät puhuvansa väärin (Wesslin 2014: 18–19). Inarinsaa-
mea on lupa puhua epätäydellisesti julkisilla domeeneilla. Virheelli-
nen tai muuttunut inarinsaame aiheuttaa äidinkielisten puhujien pa-
rissa myös kritiikkiä (ks. 7.4.4 ja 7.5.1), mutta se ei ole muodostunut 
revitalisaation esteeksi. 

On huomattava, että toleranssi ei ole vain viimeaikainen uusiin 
aikuispuhujiin liittyvä ilmiö vaan Anarâškielâ servin johdonmukai-
sesti alusta saakka ajama kieli-ideologia. Anarâš-lehden lukijoita on 
esim. rohkaistu lähettämään juttuja lehteen siitä riippumatta, osaa-
vatko he kirjoittaa kirjakielen ja ortografi an normien mukaan. Tämä 
tuodaan lehdessä konkreettisesti esille useita kertoja (esim. Morottaja 
M. 1992a). Anarâš-lehden pääkirjoituksessa Ele poolâ, ’Älä pelkää’ 
(Morottaja M. 1991c), Matti Morottaja pohtii: 

Pyereeb lii sárnuđ ruokkâdávt váhá hyeneeb-uv sämikielâ, ko 
tipteđ kielâ lappuđ kevttimettumvuođâ keežild. - - Mii aavhijd lii 
jaamâ putes kielâst? 
’Parempi on puhua rohkeasti vähän huonompaakin saamea kuin 
antaa kielen kadota käyttämättömyyttään. - - Mitä hyötyä on 
kuolleesta, puhtaasta kielestä?’

Haastatteluaineistostani käy ilmi myös inarinsaamenkielisten kielipe-
sälasten ja koululaisten toleranssi. He kasvavat kieliyhteisössä, jossa 
on selvää, että aikuisetkaan eivät aina tiedä sopivaa inarinsaamenkie-
listä sanaa tai osaa puhua aina oikein. Eräs haastateltu kuvaa tilannetta 
kielipesässä: 

... te mun lijjim, et miisun tot taat lii sämikielân, te párnááh toos, 
et keejâ sänikirjeest. Et jis sääni láppoo, te keejâ sänikirjeest. 
Tot lii pyeri kal. 
’... niin minä olin, että mikähän se tämä on saameksi, niin lapset 
siihen, että katso sanakirjasta. Että jos sana katoaa, niin katso 
sanakirjasta. Se on hyvä kyllä.’

Kieliyhteisön toleranssi ilmenee myös suhtautumisessa kieliyhteisön 
ulkopuolelta tuleviin, inarinsaamen kieltä opetteleviin henkilöihin. 
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Kuten kautta tutkimukseni on tullut esille, käänteinen kielenvaihto 
ei ole inarinsaamen kieliyhteisössä koskenut vain inarinsaamelaisia. 
Kieliyhteisöön on eri syistä integroitunut myös suomalaisia ja muiden 
kansallisuuksien edustajia, jotka ovat opetelleet inarinsaamen kielen 
ja alkaneet käyttää sitä. Esimerkiksi lukuvuonna 2011–2012 kaikki 
kolme Inarin koulussa työskennellyttä inarinsaamenkielisten ryhmien 
opettajaa edustivat jotain muuta kansallisuutta kuin inarinsaamelaisia. 
Kielikursseilla ja inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksessa (ks. lu-
vut 4.4 ja 7) ei-inarinsaamelaisten osuus on niin ikään ollut suuri. Ei 
ole itsestäänselvää, että yhteisö hyväksyy etnisesti ulkopuoliset jopa 
niin olennaisiin rooleihin kuin kielipesän työntekijöiksi ja opettajiksi. 
Hyväksyvä ja kannustava suhtautuminen ei-inarinsaamelaisiin kie-
lenpuhujiin tulee tutkimuksessani esille mm. kielimestareiden haas-
tatteluaineistossa (ks. 7.4.4 ja 7.5.1). Toleranssi etnisesti ulkopuolisia 
kohtaan ilmenee selkeästi Anarâš-lehden pääkirjoituksissa (ks. 3.5.4). 
Haastatteluaineistossani siihen viitataan usein. Seuraavista narratii-
veista ensimmäinen kuvaa inarinsaamelaisten luontaista suvaitsevai-
suutta (”ovat aina hyväksyneet”), kiinnostavasti kolmannessa persoo-
nassa, vaikka on itse osa inarinsaamelaista yhteisöä. Toinen korostaa 
sitä, että uudet puhujat ovat hyväksi inarinsaamen kielelle ja kielen 
käyttömahdollisuuksille.  

Tohhân kal tohhejeh puohâid kiäh peri puátih já älgih, iändálávt-
uv kielâ ko älgih sárnuđ, te tohhân kal láá álo tuhhim, tuhhim 
mii juávkun. - - Tohhân kal láá tuđâviih ko peesih anarâškielâ 
sárnuđ, liäkkus talle veikâ ryešilâš. 
’Nehän kyllä hyväksyvät kaikki, ketä vain tulee ja alkavat, ja 
etenkin kieltä kun alkavat puhua, niin nehän kyllä ovat aina 
hyväksyneet, hyväksyneet meidän joukkoon. - - Nehän kyllä 
ovat tyytyväisiä, kun pääsevät puhumaan inarinsaamea, olkoon 
sitten vaikka venäläinen.’ 

Hirmâd pyeri ete veikâ mon ennuv ulmuuh máttááttâlâččii 
anarâškielâ, et tothân kal lii kielâ tááhust ain pyeri mađe eenâb 
toos kevtteeh kávnojeh. 
’Hirveän hyvä, että vaikka miten paljon ihmiset opettelisivat 
inarinsaamea, että sehän kyllä on kielen suhteen aina hyvä, mitä 
enemmän niitä käyttäjiä löytyy.’
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Ulkopuolisten hyväksyminen kieliyhteisöön on herättänyt myös 
kritiikkiä (ks. luku 8.1.3). Kritiikki ei kuitenkaan ole noussut kovin 
näkyvästi esille julkisessa diskurssissa. Inarinsaamen kielen elvytys 
perustuu Anarâškielâ servin linjaukseen ja yhä enemmän uusien pu-
hujien aktiiviseen toimintaan yhteisössä. Vaihtoehtoisia kielenelvy-
tysstrategioita ei ole toteutettu. Niinpä voi hyvin puhua kieliyhteisön 
toleranssista, vaikka kieliyhteisön sisälle mahtuu myös vastakkaisia 
näkemyksiä. 

Luvussa 3.1 viittasin Kaisu Nikulan pro gradu -tutkimukseen, 
jossa hän tarkasteli inarinsaamelaisten naisten elämänkerronnassa esil-
le nousevia etnisyyskäsityksiä ja identiteettejä. Nikula näkee inarin-
saamelaisen kulttuurin ydinarvona niin sanotun monikulttuurisen so-
puisuuden. Se tarkoittaa parhaimmillaan etnisten rajojen joustamista, 
mutta ei suinkaan periksi antamista toiselle kulttuurille. Taarna Valto-
nen (2014: 345) tulkitsee inarinsaamenkielisen paikannimistön laajan 
suomentamisen viittaavan juuri tähän kulttuuriseen erityispiirteeseen: 

Mielestäni juuri tämä monikulttuurisen sopuisuuden ideologia 
on sen takana, että Čovčjävri–Kosseennâmin alueella on niin 
paljon suomenkielisiä paikannimivariantteja, vaikka siellä on 
hyvin vähän suomalaisia. Alueen inarinsaamelaiset eivät kään-
täneet paikannimiä suomen kielelle inarinsaamen heikon ase-
man, assimilaation tai akkulturaation takia, vaan sen takia, että 
avaamalla nimien merkitystä he varmistivat, että suomalaiset 
ymmärtävät nimien sisällön. Näin paikannimien käyttö on kont-
rolloitua ja suomalaisia on mahdollista opettaa ymmärtämään 
paremmin alueen historiaa ja tilannetta sekä pitämään arvossa 
inarinsaamelaista kulttuuria. 

Toisaalta Valtonen jatkaa, että monikulttuurinen sopuisuus toimii vain 
niin kauan kuin eri ryhmien välit ovat tasapuoliset ja toistaan kunnioit-
tavat; konfl iktitilanteessa vahvempi ryhmä määrittelee säännöt. Tämä 
käy konkreettisesti ilmi inarinsaamen kieliyhteisön lähihistoriasta. 
Joustavuus ja suvaitsevaisuus näyttäytyy 1900-luvun kielitilanteen 
muutosta tarkasteltaessa kiintoisan kaksijakoisena ilmiönä. Yhtäältä 
sitä on pidetty inarinsaamelaisten sulautumista edistävänä tekijänä. 
Vuosisatoihin inarinsaamelaiset eivät juurikaan lähteneet taistelemaan 
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Inariin asettuneita uusia tulokkaita vastaan ja peräämään oikeuksiaan. 
He sopeutuivat muutoksiin, uusiin kulttuureihin, tapoihin, kieliin ja 
arvoihin – ja sopeutuivat lähestulkoon oman kielensä sammumiseen. 
Toisaalta revitalisaation alettua kieliyhteisön toleranssi on mahdol-
listanut uusien kielenpuhujien ilmestymisen kieliyhteisöön ja uusien 
funktioiden ja käyttöyhteyksien luomisen kielelle. Selvää on, että ina-
rinsaamen revitalisaation menestyksen syitä määriteltäessä Nikulan 
nimeämä monikulttuurinen sopuisuus nousee esille inarinsaamelaisen 
kielellisen kulttuurin olennaisena tekijänä. Tutkimukseni tarkastelu-
jakson alettua, käänteisen kielenvaihdon käynnistyttyä, monikulttuu-
rinen sopuisuus muodostui kielellisen kulttuurin muutoksen myötä 
voimavaraksi, joka mahdollistaa lukumäärällisesti hyvin pienen kie-
len selviytymisen. 

9. 2.3   Anarâšk ie lâ  ser v in  vaikutus  k ie l iyhteisöön

Anarâškielâ servin tekemä työ ja sen merkitys inarinsaamen kielen ja 
inarinsaamelaisen kulttuurin elpymisessä ovat tulleet esille kaikissa 
haastatteluissani. Eräs haastateltu vastaa Anarâškielâ servin merkityk-
sestä kysyessäni mm. seuraavasti:

Et toh láá váhá nuuvt, et toh iä lah, ohtuunis ulmuuh iä lah vuál-
gám maidengin, mutâ seervi peht lii puáttám talle máhulâšvuotâ 
váhá eenâb toollâđ riejâ. 
’Että se on vähän niin, että ne eivät ole, yksittäiset ihmiset eivät 
ole lähteneet mitään, mutta yhdistyksen kautta on tullut sitten 
mahdollisuus vähän enemmän pitää ääntä.’

Samassa yhteydessä hän kuvailee inarinsaamelaisten liiallista sopeu-
tuvaisuutta ja sopuisuutta. Haastatellun mielestä Anarâškielâ servi on 
siis antanut äänen joukolle, joka ei siihen mennessä ole liian passiivi-
sena osannut lähteä ajamaan omaa asiaansa.

Anarâškielâ servin perustaneet kieliaktiivit tekivät vuonna 1986 
päätöksen, että yhdistyksestä tulee inarinsaamenkielinen: sen toi-
minta tapahtuu saameksi ja ehtona sen varsinaiseksi jäseneksi pää-
semiselle on inarinsaamen kielen taito (ks. alaluku 3.5.1; Morottaja 
M. 1997). Nimensä mukaan kysymyksessä on kielijärjestö, ei yleinen 
kulttuurijärjestö. Matti Morottajan mukaan omakielisen kielijärjestön 
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perustaminen oli välttämätöntä mm. siksi, että 1980-luvulla saame-
laisjärjestöt toimivat lähinnä valtioiden enemmistökielillä eivätkä 
siten edistäneet kielen asemaa parhaalla mahdollisella tavalla (ks. 
3.5.1). Inarinsaamen kielestä tehtiin AS:n tarkoitus ja toimintaväline. 
Tämä loi suunnan koko kielen revitalisaatiolle. Anarâškielâ servin pe-
rustaminen ja kielilinjaus ilmentävät vahvasti inarinsaamen kieliyhtei-
sön ideologista selkiyttämistä. AS:n perustajat ottivat vastuun omasta 
kielestään alkamalla itse edistää sen tilaa seuratoiminnalla. He myös 
tiedostivat, että kielen tilaa voi edistää parhaiten puhumalla kieltä. 

Jo ennen yhdistyksen perustamista oli tapahtunut jotain kääntei-
sen kielenvaihdon kannalta merkittävää. Kaksi kieliaktivistia ja sit-
temmin yhdistyksen perustajajäsentä olivat alkaneet puhua inarinsaa-
mea 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa syntyneille lapsilleen, 
vaikka perheissä oli yleisesti siirrytty suomen kieleen jo vuosikym-
meniä sitten. Nämäkin kielivalinnat on nähtävä osana ideologisen sel-
kiyttämisen prosessia. Ne olivat yksityisten ihmisten yksityisiä valin-
toja, mutta vaikuttivat inarinsaamen kielitilanteeseen koko yhteisön 
tasolla. Inarinsaamen puhuminen lapsille on ensinnäkin näyttänyt kie-
liyhteisölle, että kieltä on edelleen mahdollista puhua lapsille. Kenties 
kielenpuhujille on antanut jonkinlaista toivoa, että nuoria puhujia on 
edelleen edes jokunen. Toiseksi valinnalla on ollut käytännön merki-
tystä: sen seurauksena kieliyhteisössä, kunnassa ja koulussa oli 1980- 
ja 90-luvulla äidinkielisiä inarinsaamea puhuvia lapsia, joille oli taat-
tava olosuhteet kielen ylläpitämiseen ja edistämiseen. Haastattelemani 
professori Lea Laitinen kuvaa Ilmari Mattuksen ja Matti Morottajan 
henkilökohtaisen kielenvalinnan merkitystä: 

- - varmaan se, että [Matti] Morottaja ja Ilmari Mattus alkoivat 
puhua lapsilleen inarinsaamea, niin se oli se, mikä sen kielen 
varmaan oikeastaan pelasti.

Pienissä vähemmistökieliyhteisöissä keskeinen kielen elinvoimaisuut-
ta murentava piirre on usein se, että kohteliaisuuden tai enemmistön 
painostuksen vuoksi vähemmistökielen puhujat käyttävät enemmistö-
kieltä, kun läsnä on ihmisiä, jotka eivät osaa vähemmistökieltä tai ko-
kevat sen käytön epämukavaksi. Kun läsnä on assimilaation edetessä 
enemmän ja enemmän sellaisia ihmisiä, kielen ”sallitut” käyttötilanteet 
vähenevät vähenemistään. Tällaisessa tilanteessa AS:n perustaminen 
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ja selkeä kielenvalinta inarinsaamen kielen hyväksi antoivat kieliyh-
teisölle symbolisen viestin siitä, että kieltä saa ja tulee puhua, vaikka 
ympäristö toimiikin valtaosin muilla kielillä. Ajan mittaan se antoi 
myös konkreettisia kielenkäyttötilanteita. Otettiin inarinsaame käyt-
töön järjestötoiminnan kielenä, luotiin omakielinen aikakauslehti, 
alettiin opettaa kieltä ja järjestää vapaa-ajan toimintaa kielenpuhujille. 
Lopulta perustettiin inarinsaamenkielisiä päivähoitopaikkoja ja alettiin 
tarjota intensiiviopetusta myös aikuisille. Anarâškielâ servin toiminta 
inarinsaamen kielen hyväksi on perustunut siihen ajatukseen, että kun 
luontaiset kielenkäyttötilanteet ovat kielen uhanalaistuessa kuihtuneet 
ja kielenpuhujat vähentyneet, on luotava uusia puhujia ja domeeneja 
eikä jäätävä odottelemaan vanhan paluuta. Alaskan natiivikielten revi-
talisaatiopyrkimyksiä kuvanneet Dauenhauer ja Dauenhauer näkevät 
juuri tässä revitalisaation paradoksin. Kieli elää yksityisesti ja spon-
taaniudessa, mutta uhanalainen kieli ei voi elpyä pelkästään yksityi-
syydessä ja spontaanisti. Se edellyttää yksityisen tekemistä yhteiseksi, 
suunnittelua ja tietynlaista tekemällä tekemistä. (Dauenhauer & Dau-
enhauer 1998: 97.)  

Anarâškielâ servin kielipoliittisella linjauksella on kuitenkin 
myös toinen puoli: se on rajannut toiminnan ulkopuolelle ne inarin-
saamelaiset, jotka eivät puhu inarinsaamea. Vuosikokouksiin ja tapah-
tumiin on toki ollut vapaa pääsy, mutta kun toimintakielenä on inarin-
saame, kieltä osaamattomat eivät ole varsinaisesti voineet osallistua 
toimintaan. Heitä ei myöskään ole hyväksytty varsinaisiksi jäseniksi, 
vain tukijäseniksi. Anarâš-lehteä on mahdotonta seurata ilman inarin-
saamen kielen taitoa. Erotuksena muuhun toimintaan kielipesätoimin-
taan ovat voineet osallistua myös sellaiset perheet, joissa vanhemmat 
eivät puhu saamea – onhan kielipesätoiminta alun perin aloitettukin 
nimenomaan näitä perheitä varten.

AS:n kielilinjauksen herättämää kritiikkiä olen käsitellyt luvus-
sa 8.1.3. Vaikka AS on nimenomaan inarinsaamen kielen yhdistys, 
saattaa suuri yleisö mieltää sen joskus ylipäänsä inarinsaamelaisten 
yhdistykseksi. Kuten luvussa 8.1.1 tulee ilmi, kaikkien inarinsaame-
laisten mielestä kieli ei ole tärkein inarinsaamelaisuuden tunnusmerk-
ki vaan tärkeämmiksi nähdään esimerkiksi sukujuuret. Tilanne, jossa 
inarinsaamen kieltä opetellut ei-inarinsaamelainen voi toimia järjes-
tön täysivaltaisena jäsenenä ja edustaa inarinsaamen kieliyhteisöä, voi 
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aiheuttaa negatiivisia tunteita sellaisen inarinsaamelaisen mielessä, 
joka ei puhu inarinsaamen kieltä tai jonka mielestä inarinsaamen kieli 
kuuluu inarinsaamelaisille.

Olisiko AS:n toiminta johtanut näin merkittäviin tuloksiin revita-
lisaation saralla, jos kielilinjaus olisi ollut väljempi ja toiminnasta olisi 
tehty kaksikielistä? Kaiken sen perusteella, mitä tässä tutkimuksessa 
on tullut esille, kysymykseen voi vastata kieltävästi. Se kielisosiologi-
nen tilanne, jossa inarinsaamen kieli eli 1980-luvun puolivälissä, edel-
lytti radikaalia muutosta, inarinsaamen kielen priorisoimista kaikkien 
muiden tavoitteiden yli. 

Maailman vähemmistökielten revitalisaatioliikkeet ovat usein 
alkaneet – ja usein myös pysyneet – hyvin pienen aktivistijoukon, 
joskus jopa yhden kieliaktivistin palkattomana sydämenasiana. Ina-
rinsaamen lukumäärällisesti pienestä kielenpuhujajoukosta on kie-
liyhteisön onneksi noussut kieliaktiiveja, jotka ovat lähteneet ajamaan 
radikaalejakin kielenelvytystoimia. Näin syntyivät omina aikoinaan 
Matti Morottajan aloite kielipesätoiminnan aloittamisesta (Morottaja 
M. 1992c) ja Marja-Liisa Olthuisin aloite inarinsaamen intensiivisen 
aikuiskoulutuksen järjestämisestä (Olthuis 2007c). Yksi konkreetti-
nen syy inarinsaamen kielen voimakkaaseen elpymiseen on näiden 
tehokkaiden revitalisaatiomenetelmien valitseminen. Niin sanotun pe-
rinteisen kielenopetuksen keinoin ei missään nimessä olisi saavutet-
tu nykyisenkaltaisia tuloksia. Anarâškielâ servin merkitys näyttäytyy 
myös siinä, että se on antanut puitteet näiden aikanaan innovatiivisten 
hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

9.3   Inar insaame osana uhanalais ten k ielten 
kontek st ia

9.3 .1   Maai lman vähemmistök ie l ten rev i ta l isaat io

Inarinsaamen revitalisaatiolla on myös globaali kontekstinsa. Inarin-
saamen revitalisaatio on osa saamelaiskielten revitalisaatiota, joka on 
syntynyt osaksi maailmanlaajuista alkuperäiskansojen ja kielivähem-
mistöjen taistelua kieltensä ja kulttuuriensa puolesta. Useissa kieliyh-
teisöissä revitalisaation historia on samantapainen kuin inarinsaamen 
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tapauksessa: sen juuret ovat toisen maailmansodan jälkeisessä ih-
misoikeuksien ja vähemmistöoikeuksien tiedostamisessa, mutta var-
sinaiset revitalisaatiotoimet ovat alkaneet 1990-luvulla. Maailman 
alkuperäis- ja vähemmistökansojen kielellisen revitalisaation positii-
visimmiksi esimerkeiksi nostetaan usein māorin, havaijin, katalaanin, 
baskin, kymrin (wales) ja iirin revitalisaatioliikkeet. Samoin maini-
taan ranskan kielen emansipaatio Kanadan Quebecissä, vaikkei siinä 
kyse olekaan samalla tavoin uhanalaistuneesta kielivähemmistöstä 
kuin muiden kohdalla. ”Menestyksekäs revitalisaatio” on ilmauksena 
tulkinnanvarainen, mutta itse tarkoitan sillä tässä yhteydessä proses-
sia, jonka kautta kielen asemaa, prestiisiä ja käyttöaloja on onnistut-
tu nostamaan merkittävästi. Menestyksekäs revitalisaatio tarkoittaa 
nähdäkseni myös sitä, että kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle on 
käynnistynyt uudestaan täydellisen tai osittaisen (esim. tietyillä alu-
eilla tapahtuneen) katkoksen jälkeen. Mitä yhteistä revitalisaation glo-
baaleilla menestysesimerkeillä on? Miten inarinsaamen revitalisaatio 
asettuu tähän kontekstiin? 

Mitä tulee revitalisaation edellytyksiin ja toteuttamiseen, edellä 
mainittuja kieliä ja inarinsaamea yhdistävät ainakin seuraavat seikat:

• Kielipesä tai kielikylpy: kielen siirtyminen sukupolvelta toi-
selle on käynnistynyt uudelleen omakielisen päivähoidon ja 
varhaiskasvatuksen kautta.

• Omakielinen tai kaksikielinen kouluopetus: omasta kielestä 
on tehty kouluopetuksen kieli, ei pelkästään opetettava kieli.

• Valtion tuki ja virallinen asema: vähemmistökielellä on val-
tiossa virallinen asema ja sitä tuetaan erilaisin toimin. Havai-
jilla havaiji on englannin ohella virallinen kieli, Irlannissa iiri 
on ensimmäinen virallinen kieli (englanti on toinen virallinen 
kieli), baski ja katalaani ovat omilla puhuma-alueillaan Espan-
jassa virallisia kieliä espanjan ohella, samoin inarinsaame on 
yksi saamelaisalueen virallisista kielistä.

• Modernisaatio: kieliä käytetään revitalisaation myötä erilai-
sissa modernin kulttuurin aloilla, samoin kuin koulutuksessa 
ja hallinnossa. 
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Toisaalta kieliyhteisöillä on myös yhteisiä ongelmia ja haasteita. 
Kaikki edellä mainitut kieliyhteisöt katalaania lukuunottamatta kamp-
pailevat sen kanssa, kuinka omasta elpyneestä ja elpyvästä kielestä 
saataisiin luotua kaikkien ikäluokkien parissa aktiivinen, luonnollinen 
kommunikaatiokieli. Tavallista on, että vähemmistökieli rajoittuu tie-
tyille institutionaalisille tasoille kuten koulun kieleksi, kun taas sosiaa-
lisissa verkostoissa etenkin nuorten parissa vallitsee enemmistökieli. 
Samoin huolta aiheuttaa kotien ”uudelleenkielistäminen” (relinguifi -
cation, ks. esim. Fishman 1991: 26), joka ei välttämättä tapahdu sa-
maan tahtiin muiden domeenien kanssa. Toisaalta uhanalaisten kielten 
revitalisaatioliike on ilmiönä niin nuori, että sen pitkän tähtäimen vai-
kutuksia kotien ja nuorten kielikäytänteisiin on vielä monin paikoin 
mahdotonta analysoida. 

Inarinsaamen tapauksen erottaa monista edellä mainituista yksi 
ilmeinen tekijä: kieliyhteisön koko. Muiden kielten puhujamäärät las-
ketaan kymmenissä tai sadoissa tuhansissa (iiri, havaiji, māori, baski, 
kymri) tai miljoonissa (katalaani, Quebecin ranska). Maailmassa el-
vytetään parhaillaan hyvinkin pieniä, muutaman kymmenen tai muu-
taman puhujan kieliä (ks. esim. Hinton 2002 ja 2013). Inarinsaamen 
kieliyhteisön kaltaisia muutaman sadan puhujan kieliyhteisöjä, jotka 
olisivat onnistuneet merkittävästi lisäämään vakavasti uhanalaisen 
kielensä käyttöyhteyksiä ja elinvoimaisuutta, on maailmassa kuiten-
kin hyvin vähän.

Tässä suhteessa inarinsaamen revitalisaation lähimpiä vertaus-
kohtia ovat kelttiläisiin kieliin kuuluvien manksin ja kornin kielten re-
vitalisaatioprosessit. Molempia puhutaan Isossa-Britanniassa, kornia 
sen lounaiskolkassa Cornwallin alueella ja manksia Ison-Britannian ja 
Irlannin välissä sijaitsevalla Man-saarella. Manksin kieli uhanalaistui 
jo 1800-luvulla ja sen viimeisen äidinkielisen puhujan katsotaan kuol-
leen vuonna 1974, mutta kieli ei ole silti missään vaiheessa kokonaan 
sammunut. Sen puhujamäärästä on koko 1900-luvun ajan esitetty kes-
kenään hyvin ristiriitaisia arvioita. UNESCO:n uhanalaisten kielten 
atlaksessa se luokiteltiin jo kuolleeksi kieleksi, mutta määritelmää 
muutettiin siitä seuranneen kritiikin johdosta niin, että manksi on nyt 
UNESCO:n mukaan kriittisesti uhanalainen, mutta elpymässä. Mank-
sia on elvytetty aktiivisesti 1990-luvun alusta alkaen. Vuoden 2011 
tilastojen mukaan noin 1800 henkilöä raportoi osaavansa manksin 
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kieltä. Sujuva kielitaito heistä on kuitenkin vain pienellä osalla. Joi-
takin kymmeniä lapsia on kasvanut manksinkieliseksi kielikylvyn tai 
manksia puhuvien vanhempien kautta. Man-saarella St. Johnin kyläs-
sä toimii lajissaan ainoa manksinkielinen koulu, jota käy noin 70 las-
ta. Koulun koko toiminta tapahtuu manksiksi, jopa siinä määrin että 
lasten odotetaan puhuvan keskenään pelkkää manksia. Manksin kieltä 
käytetään myös päivähoidossa, mediassa ja saaren opasteissa ja pai-
kannimikylteissä. (Sallabank 2013: 53–55; Moseley / UNESCO 2010; 
BBC News Northern Ireland 15.9.2014.)

Kornin kielen viimeisen äidinkielisen puhujan uskotaan kuolleen 
vuonna 1777, ja kieli sammui kokonaan ilmeisimmin 1800-luvulla, 
mutta sitä alettiin elvyttää jo 1900-luvun alussa. Kieli on saanut sa-
toja uusia puhujia, myös muutamia kymmeniä uusia natiivipuhujia, 
kun kieltä on alettu puhua perheissä. Aktiivisen revitalisaatiotyön 
tuloksena kornia käytetään yhä enemmän kirjallisuudessa, populaari-
kulttuurissa ja esim. tieopasteissa. Vuodesta 2010 alkaen toimii kor-
ninkielinen kielikylpy, ja lisäksi kieltä opetetaan oppiaineena useissa 
puhuma-alueen kouluissa. (Ferdinand 2013; Nettle & Romaine 2000: 
133.)

Erona useimpiin muihin maailman revitalisaatiotapauksiin ver-
rattuna on myös inarinsaamelaisten asema vähemmistönä vähemmis-
tön sisällä. Tämä on vaikuttanut inarinsaamen revitalisaatioon kah-
della tavalla. Toisaalta se on luonut tarpeen nousta esille vaatimaan 
ja luomaan jalansijaa omalle kielelle suuremman ja tunnetumman vä-
hemmistökielen, pohjoissaamen rinnalle. Toisaalta yleissaamelainen 
liike ja sen saavutukset sekä omaa kieliryhmää suuremman saame-
laisyhteisön tuki ovat luoneet inarinsaamen revitalisaatiolle sellaisia 
edellytyksiä, joita irrallisella muutaman sadan puhujan kielellä ei voi 
olla. (Ks. 3.4 ja 9.2.1.)

Maailmassa on myös esimerkkejä kielistä, jotka kieliyhteisö on 
ottanut uudelleen käyttöön pitkän tauon jälkeen. Tunnetuimpia esi-
merkkejä ovat Israelin virallinen kieli heprea ja Australiassa puhuttu 
aboriginaalikieli kaurna. Tapaukset eroavat toisistaan suuresti niin his-
toriallisen taustan kuin revitalisaatioprosessin tulosten suhteen. Hep-
rean kielen takaisinottaminen on prosessina aivan omaa luokkaansa, 
eikä sitä voi monilta osin verrata uhanalaisten vähemmistökielten el-
vytykseen, vaikka yhtymäkohtia löytyykin. Sitä on kuvattu runsaasti 
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kielisosiologisessa kirjallisuudessa (esim. Spolsky & Shohamy 1999; 
Spolsky 1996; Fishman 1991: 289–291).

Kaurna on yksi Australian aboriginaalikielistä, joka sammui pu-
hekielenä 1800-luvulla ja herätettiin 1990-luvulla. Kaurnan kieliyh-
teisö käyttää kielen nukkumiseen ja heräämiseen liittyviä käsitteitä 
(ks. 2.5.3). Kieli piti monelta osin rekonstruoida uudestaan, sillä kie-
lenaineisto rajoittui kielentutkijoiden kuvauksiin ja sanakirjaan sekä 
paikannimistöön. Elvytys- tai herättämisprosessin tuloksena kaurnaa 
opetetaan yliopistossa ja kouluissa ja kehitetään jatkuvasti. Sitä käy-
tetään mm. lauluissa, julkisissa puheenvuoroissa, vakiintuneissa fraa-
seissa ja henkilönnimissä, mutta sen palauttaminen yhteisön kommu-
nikaatiokieleksi ei ole toistaiseksi onnistunut. (Amery 2000; Grenoble 
& Whaley 2006: 64–67.) 

Kaurnan ja inarinsaamen kieliyhteisöjen kielenvaihtoproses-
seissa on yhteistä kielen puhuma-alueen kolonisaatio ja valtion as-
similaatiopyrkimykset. Molemmat kieliyhteisöt ovat pieniä, ja kie-
lenkäyttöympäristöt on pitänyt luoda tietoisen kielensuunnittelun 
kautta. Ratkaiseva ero on siinä, että kaurna oli poissa käytöstä 150 
vuotta, mutta inarinsaamen puhuminen ei missään vaiheessa katken-
nut, vaikka siirtyminen lapsille katkesi ja kielenkäyttö väheni mer-
kittävästi. Inarinsaamen ja kaurnan kieliyhteisöjen välillä vallitsee 
myös kiinnostava kielen omistajuuteen liittyvä kieli-ideologinen ero. 
Kautta tutkimukseni käy ilmi, kuinka inarinsaamen kieltä on elvytetty 
avoimuuden ja toleranssin hengessä, mm. hyväksyen kieliyhteisöön 
myös etnisesti ulkopuoliset puhujat (ks. erityisesti 8.1). Kaurnan kiel-
tä puolestaan pidetään yhteisön omaisuutena, jonka saatavuutta ulko-
puolisille halutaan säädellä. Kyse on myös kielen ja maan suhdetta 
koskevasta kieli-ideologiasta. Kieli kuuluu erottamattomasti tiettyyn 
alueeseen eikä sitä voi käyttää miten vain irrallaan maantieteellises-
tä kontekstistaan. Tällaiset kielikäytänteet vallitsevat laajalti Aust-
ralian aboriginaaliyhteisöissä (ks. 8.1.4 ja Evans 2001). Esimerkiksi 
Adelaiden yliopiston alaisen Kaurna Warra Pinthyanti -kielikomitean 
www-sivujen etusivulla henkilön, joka haluaa päästä sivuille, on il-
maistava kunnioittavansa kaurnayhteisön oikeutta omaan kieleensä ja 
määräysvaltaa siihen, miten kieltä käytetään (The University of Ade-
laide: Kaurna Warra Pinthyanti). Em. sivuston perusteella kielikurs-
sit ja -materiaalit vaikuttavat kuitenkin olevan kaikille avoimia. Osa 
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kaurnayhteisön jäsenistä on sitä mieltä, että kaurnan kieltä ei pitäisi 
lainkaan opettaa ulkopuolisille, kun taas osa pitää sitä välttämättömä-
nä (Amery 2000: 234–237). Selvää kuitenkin on, että kaurnan kielen 
rekonstruointi ja herättäminen on ollut mahdollista nimenomaan ulko-
puolisten tutkijoiden suorittaman dokumentaation pohjalta.  

9.3. 2   Ural i la iset  k ie let

Oman kielikuntansa, uralilaisten kielten kontekstissa inarinsaamen 
kielen revitalisaation tulokset ovat ainoita laatuaan. Olen uralilaisten 
vähemmistökielten uhanalaisuutta ja elinvoimaisuutta kuvaavassa ar-
tikkelissani (Pasanen 2008) hahmotellut uralilaisten vähemmistökiel-
ten nykytilannetta sen valossa, miten kielet siirtyvät tai eivät siirry 
sukupolvelta toiselle. Olen ryhmitellyt kielet V-kuvion eri puolille sen 
mukaan, onko kielen siirtyminen jatkunut (ainakin joillakin alueilla) 
keskeytyksettä, onko se loppunut tai onko se loppunut ja alkanut uu-
destaan. Viereisellä sivulla (kuvio 4) esitän kuvion alkuperäisestä jon-
kin verran muokattuna.

V-kuvion vasen yläreuna kuvaa tilannetta, jossa kieli siirtyy ja on 
aina siirtynyt ainakin puhuma-alueen joissakin osissa ilman katkosta 
sukupolvelta toiselle. V:n pohjalla on tilanne, jossa kieli ei enää lain-
kaan siirry sukupolvelta toiselle. V:n oikea yläreuna kuvaa tilannetta, 
jossa kielen siirtyminen on katkennut ja revitalisaation myötä käyn-
nistynyt uudestaan. Kuviolla olen pyrkinyt havainnollistamaan kiel-
ten siirtymistä laajasti tarkasteltuna, poikkeustapauksia huomioimatta. 
Kielitilanteet on tässä nähtävä suhteellisina, ei absoluuttisina: kuvi-
ossa ylimpänä sijaitsevat kielet siirtyvät parhaiten suhteessa muihin 
uralilaisiin kieliin, eivät suinkaan koko puhuma-alueellaan ja kaikissa 
potentiaalisissa perheissä. Tällainen kuvaustapa vaatii luonnollisesti 
karkeaa yleistämistä. Olen sisällyttänyt kuvioon 41 uralilaista vähem-
mistökieltä. Siitä, mitkä kielimuodot lasketaan erillisiksi kieliksi ja 
mitkä saman kielen murteiksi, on monenlaisia näkemyksiä, jotka voi-
vat erota suurestikin tässä esitetystä. 

41 uralilaisesta kielestä selkeästi V:n pohjalle kuuluu nähdäkseni 
12 kieltä, esim. vatja ja metsäenetsi. Kieliä ei siis enää puhuta lap-
sille ollenkaan tai siinä määrin, että sen tuloksena syntyisi aktiivista 
kielitaitoa. Monilla näistä kielistä ei ole juuri lainkaan natiivipuhujia 
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jäljellä. Joillakin kielillä sellaisia on edelleen vanhemmissa ikäluo-
kissa. Niiden kielten joukkoon, jotka ovat katkeamatta siirtyneet su-
kupolvelta toiselle, olen sijoittanut mm. pohjoissaamen, niittymarin 
ja komin. Niitä on jatkuvasti puhuttu lapsille melko laajoilla alueilla, 
vaikka kielet ovatkin uhanalaistuneet. Suuri joukko kieliä sijoittuu ku-
viossa V:n vasemmalle sivulle, kielen katkeamattoman siirtymisen ja 
kielen siirtymisen katkeamisen välille. Näin on esim. ersän, nenetsin 
ja hantin kielen laita, sillä niiden siirtyminen on viime vuosikymmeni-
nä merkittävästi vähentynyt, mutta ei kuitenkaan loppunut. 

Nähdäkseni ainoa uralilainen kieli, jonka voi sijoittaa lähelle 
V:n oikeaa yläreunaa, on inarinsaame. Sen siirtymisen lapsille voi 
katsoa laajassa mittakaavassa katkenneen 1950- tai 1960-luvulla ja 
alkaneen uudelleen vuonna 1997. Vastaavanlaista kehitystä on tapah-
tunut koltan-, luulajan- ja eteläsaamen kohdalla, mutta näiden kielten 

Kuvio 4: Uralilaisten kielten siirtyminen seuraavalle sukupolvelle

UH9_VALMIS.indd   373UH9_VALMIS.indd   373 17.5.2015   21:45:1317.5.2015   21:45:13



A N N I K A  P A S A N E N

3 7 4

puhujayhteisöissä tulokset eivät ole ainakaan toistaiseksi yhtä koko-
naisvaltaisia kuin inarinsaamen kieliyhteisössä. Yksi ilmeinen eroja 
selittävä tekijä on puhuma-alueen koko ja koherenssi, mutta niihin on 
lukemattomia muitakin syitä, joita käsittelen mm. alaluvuissa 9.2 ja 
9.3.3. Myös Venäjällä puhuttavien uralilaisten kielten parissa on vi-
rinnyt 1990-luvun alusta alkaen monenlaisia revitalisaatiopyrkimyk-
siä. Monentasoisista syistä johtuen pyrkimykset eivät ole johtaneet 
missään siihen, että kerran katkennut kielen siirtyminen sukupolvelta 
toiselle olisi käynnistynyt laajemmassa määrin uudestaan (ks. esim. 
Pasanen 2006 ja 2008; Zamjatin & al. 2013). V:n alanurkkaan tai lä-
helle sitä sijoittamistani kielistä ainakin karjalaa, nganasania ja met-
säenetsiä on viime vuosina ryhdytty elvyttämään kielipesätoiminnan 
avulla (ks. luku 6.2.3), mutta toiminta on niin paikallista (karjala) tai 
niin alkuvaiheessa (nganasani ja enetsi), että sen ei voi vielä katsoa 
johtaneen kielenvaihdon suunnan kääntymiseen. 

9.3 .3   Koltansaame ja  inar insaame

Inarinsaamen revitalisaatiota on kiintoisaa verrata koltansaamen kie-
liyhteisön revitalisaatioon – onhan kyseessä kaksi suunnilleen saman-
kokoista ja pääosin samassa Inarin kunnassa elävää kieliyhteisöä. 
Mitä yhteistä ja mitä eroa näillä kieliyhteisöillä ja niiden revitalisaa-
tiopyrkimyksillä on? 

Kolttasaamelaisten revitalisaatiopyrkimyksiä on usein ruohon-
juuritasolla peilattu inarinsaameen. Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksen aikakausjulkaisussa koltansaamen opettaja Tiina Sanila-Aikio 
toteaa: ”Inarinsaamen riemukulkua vierestä seuratessa paineita tulee. 
Hiljaiseksihan tämä naista vetää.” (Sogsakk Sanomat / Rauno 2013: 
15). Koltansaamen tämänhetkistä tilannetta voi resurssien osalta ver-
rata siihen tilanteeseen, jossa inarinsaamen kieliyhteisö oli parikym-
mentä vuotta sitten. Koltankielisiä aktivisteja ja opettajia on muutama, 
he joutuvat toimimaan yhtä aikaa kaikissa mahdollisissa rooleissa ja 
heidän työtaakkansa ylittää monin verroin inhimilliset resurssit. Pal-
jon toivoa pannaan vuonna 2012 Saamelaisalueen koulutuskeskukses-
sa alkaneeseen intensiiviseen aikuisopetukseen ja sen myötä vähitel-
len kasvavaan puhuja- ja toimijajoukkoon. ”Onneksi tuo Tiina hiihtää 
meidän edellä umpihangessa latua tehden. Kyllä me muut hiihdämme 
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perästä”, lupaa koltansaamen opiskelija Erkki Gauriloff Sogsakkin 
Sanomissa (2013:15). 

Koltansaamen kielipesätoiminta on tullut esille alaluvussa 6.3.3. 
Kielipesiä on nyt kaksi, yksi Ivalossa ja toinen Sevettijärvellä. Medi-
assa, populaarimusiikissa ja virallisissa yhteyksissä koltansaamea on 
käytetty suunnilleen saman verran kuin inarinsaamea, kirjallisuuttakin 
on suunnilleen yhtä paljon tai vähän. Koltansaamen asemaa inarinsaa-
meen verrattuna tukee tiivis yhteisö, Sevettijärven kylä ja Näätämön 
paliskunta, sekä kielen merkitys ja käyttö ortodoksisessa kirkossa. 
Institutionaalisella tasolla kolttasaamelaisilla on oma edustuksellinen 
elin, Sijdsååbbar eli Kolttien kyläkokous, vuonna 1955 asetettu ja vii-
meksi vuonna 1995 uudistettu kolttalaki sekä kansalaisjärjestö Saa´mi 
nue´tt (ks. Kolttalaki ja Saa´mi nue´tt ry). Järjestö on mm. ylläpitänyt 
Sevettijärven kielipesää ja myöntänyt vuotuisen Vuoden koltta -pal-
kinnon kolttasaamelaista kulttuuria ja koltansaamen kieltä merkittä-
vällä tavalla edistäneelle henkilölle tai instituutiolle. Kolttien käytän-
nön mukaan kolttasaamelaiseksi lasketaan myös muita etnisiä ryhmiä 
edustavat puolisot. Tällainen käytäntö voi teoriassa tukea myös kielen 
säilymistä ja elpymistä perheissä, mutta on vaikea sanoa, onko tällais-
ta vaikutusta havaittavissa. 

Kouluopetuksessa koltansaamella on huomattavasti inarinsaa-
mea heikompi asema. Koltansaame ei ole koskaan saavuttanut vas-
taavaa lähes kaikkien aineiden opetuskielen asemaa kuin inarinsaame. 
Sevettijärven koulussa koltansaamen kielellä on opetettu muutamia 
oppiaineita, Ivalossa ja Inarissa on tarjolla vain koltansaamen ope-
tusta äidinkielenä tai vieraana kielenä. Resurssipulan vuoksi koltan-
saamenkielistä oppimateriaalia on huomattavasti vähemmän kuin 
inarinsaamenkielistä, ja opettajista on vallinnut suuri pula. Tilanne 
on kuitenkin muuttumassa koltansaamen intensiivisen aikuisopiske-
lun myötä. Kokovuotiset koltansaamen kurssit ovat alkaneet vuonna 
2012 ja opetus yliopistotasolla alkamassa vuoden 2015 alussa (Yle 
Sápmi 9.10.2014). Koltansaamen elvytystä ovat osaltaan vaikeutta-
neet demografi set tekijät, kuten poismuutto koltta-alueelta. Sevettijär-
ven alueen työllistymismahdollisuudet ovat rajalliset, nuoret joutuvat 
muuttamaan opiskelemaan pitkien matkojen taakse eivätkä kaikki ha-
lukkaat paluumuuttajat löydä toimeentulon mahdollisuuksia alueelta. 
Kielipesätoimintaa on ajoittain ollut vaikeaa järjestää liian vähäisen 
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lapsimäärän takia. Vuonna 2014 Sevettijärven asukastilanne ja tule-
vaisuudennäkymät mm. lapsimäärien osalta näyttävät kuitenkin valoi-
sammilta kuin pitkään aikaan. 

Kadotetun sukupolven ongelma (ks. 4.4.2) vaikuttaa koltansaa-
men revitalisaation kaikilla osa-alueilla. Pula opettajista, oppimate-
riaalin tekijöistä, lastenhoitoalan ammattilaisista, tutkijoista, kieli-
työntekijöistä ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjistä on monin verroin 
suurempi kuin inarinsaamen kieliyhteisössä. Anarâškielâ servin pu-
heenjohtaja Marja-Liisa Olthuis nimeää joitakin tekijöitä, jotka ovat 
jarruttaneet koltansaamen kielen elpymistä verrattuna inarinsaameen 
(Olthuis, suulliset kommentit 2014). Suurimpina ongelmina hän nä-
kee systemaattisen kielensuunnittelun (ks. terminologiasta 2.1) puut-
tumisen ja sen, että kielen kanssa työskenteleville, sen paremmin kuin 
vanhemmille tavallisille kielenpuhujille ei ole tarjolla juuri minkään-
laista tukea. 

Koltansaamen kielen revitalisaatiota tarkasteltaessa ei voi unoh-
taa kolttasaamelaisten historiaa. Petsamo siirtyi Suomelta Neuvos-
toliitolle Moskovan välirauhan ehtona syyskuussa 1944. Koltat me-
nettivät kotinsa, sukujensa ikimuistoisista ajoista asuttamat alueet ja 
moninaistalouteen perustuvan elinkeinopohjansa. Heidät asutettiin 
evakkoajan ja erilaisten välivaiheiden jälkeen Inarin kuntaan Sevetti-
järven–Näätämön alueelle ja Keväjärven–Nellimin alueelle. Elinolo-
suhteet olivat paikoin vaikeat eikä poronhoidon ja kalastuksen aloit-
taminen uusilla seuduilla käynyt helposti. Uudet naapurit eivät aina 
suhtautuneet kolttasaamelaisiin suopeasti, ja he kokivat väheksyntää 
ja suoranaista rasismia niin suomalaisten kuin muiden saamelaisten 
taholta. Palveluiden vähetessä ja työllistymismahdollisuuksien hei-
ketessä koltta-alueilta on suuntautunut vahva muuttoliike niin kunta-
keskukseen kuin Etelä-Suomeen ja ulkomaille. (Lehtola V-P. 2003: 
380–386; Sää´mjie´llem – Kolttaelämää -sivusto.)

Dramaattisella tavalla hajonnut kyläyhteisö ja yhteiskuntajärjes-
telmä, menetettyjen kotiseutujen kaipuu ja uusille kotipaikoille sopeu-
tumisen vaikeudet heijastuvat myös koltansaamen kielitilanteeseen ja 
revitalisaatioon. Vuonna 2014 käynnistyi monivuotinen kolttasaame-
laisten hyvinvointiin keskittyvä projekti, jonka tavoitteena on mm. su-
kupolvelta toiselle jatkuvien taakkasiirtymien purkaminen (Yle Sáp-
mi 6.8.2014). Hankkeen avausseminaarissa puhunut Saa´mi Nue´tt 
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-järjestön puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio näkee kolttasaamelaisten 
traagisiin historianvaiheisiin liittyvät, käsittelemättömät kollektiiviset 
traumat yhtensä syynä siihen, että kielenelvytyksessä ei ole ylletty sa-
manlaisiin tuloksiin kuin esim. inarinsaamelaisten parissa. 

Lokakuussa 2014 Saa´mi Nue´tt -järjestön johto joutui totea-
maan, että se ei voi enää nykyisillä, olemattoman vähäisillä henki-
löresursseilla jatkaa yhdistystoimintaa. Toiminta päätettiin vähentää 
minimiin ja odotella tilanteen paranemista. (Yle Sápmi 20.10.2014.) 
Sevettijärven kielipesätoiminta pääsee kuitenkin jatkumaan, ja Inarin 
kunta on ottamassa sen hallintaansa. 

9.4   Inar insaamen k ielen uudet 
revital isaat iotrendit

9.4 .1   Monisaamenk iel isen k ielenkäy tön mal l i

Luvussa 8.2.3 tulee ilmi, että Inarissa on alettu viime vuosina kes-
kustella siitä, että olisi tarpeen vakiinnuttaa saamen kielten puhujayh-
teisöjen välille eräänlainen monisaamenkielisen kielenkäytön malli. 
Kysymys ei tietenkään ole uudesta keksinnöstä. Matti Morottaja käsit-
telee tätä tarvetta jo syyskuun 1991 Anarâš-lehden pääkirjoituksessa 
(Morottaja M. 1991b). Hän valittelee sitä, että saamelaiset käyttävät 
laajalti valtioiden enemmistökieliä yhteisenä kommunikointikielenä 
mm. erilaisissa kokouksissa. Hän myös paheksuu sitä, että vähem-
mistökielen puhujien pitäisi aina oppia isompia kieliä, mutta kaksi-
kielisyys jää yksipuoliseksi. Moniko pohjoissaamenkielinen osaa ina-
rinsaamea, kysyy Morottaja. Tämä inarin- ja pohjoissaamen puhujien 
yksisuuntaisen kaksikielisyyden perinne tulee esille myös tutkimuk-
sen luvuissa 3.4 ja 5.2.2. Morottaja kirjoittaa (Morottaja M. 1991b; 
sitaatti kirjoitettu silloisella ortografi alla):

Ij tot pyevti leđe nuuvt vaigâd ko puoh sämikielâi vuáđu lii kuit-
tâg seämmâš. Addim tääsi lii älkkeb juksâđ ko sárnum tääsi. Mun 
jurdám, et ličij viehâ älkkee oppâđ eres sämikielâid tommittáá, 
et juáhâš puávtáččij sárnuđ jieijâs eenikielâ já addiiččij eres 
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kielâ sárnoid. Talle puávtáččij hilgođ viehâ muudon suomâ-, 
ruotâ-, táru-já ruošâkielâ sämmilij čoakkimijn. 
’Ei se voi olla niin vaikeaa, kun kaikkien saamen kielten pohja 
on kuitenkin sama. Ymmärtämisen taso on helpompi saavuttaa 
kuin puhumisen taso. Minä uskon, että olisi aika helppoa oppia 
muita saamen kieliä sen verran, että jokainen voisi puhua omaa 
äidinkieltään ja ymmärtäisi muiden kielten puhujia. Silloin voisi 
aika lailla hylätä suomen, ruotsin, norjan ja venäjän kielet saa-
melaisten kokouksissa.’ 

Viime aikoina Morottajan ajama ideologia on alkanut ilmetä voimak-
kaasti saamenkielisessä mediatarjonnassa. Yhteispohjoismaisessa 
Ođđasat-uutislähetyksessä on alusta saakka käytetty kaikkia saamen 
kieliä sillä tavoin, että haastatellut ja myös toimittajat puhuvat omia 
saamen kieliään. Pääkieli on silti selvästi pohjoissaame, uutistenlu-
kija puhuu pohjoissaamea ja suurin osa uutisjutuista on pohjoissaa-
meksi. Samanlainen linjaus on ollut vallalla Yle Sápmin uutisissa, 
niin radiossa kuin vuoden 2013 lopussa käynnistyneissä tv-uutisis-
sa. Sen lisäksi on ollut tiettyjä ohjelmia, kuten lasten radio-ohjelma 
Binná Bánná ja lasten televisio-ohjelma Unna Junná, joissa käytetään 
kaikkia Suomessa puhuttuja saamen kieliä. Tämä ei vielä välttämät-
tä tarkoita varsinaista monikielistä kommunikointia, jos toimittajat ja 
haastatellut tai esiintyjät puhuvat samaa kieltä. Tällöin esimerkiksi 
koltansaamenkielisiä lapsia jututtaa koltansaamenkielinen toimittaja. 
Viime aikoina em. ohjelmissa on kuitenkin ollut myös tilanteita, joissa 
eri saamen kieliä käytetään sekaisin. Tällöin vaikkapa lastenohjelman 
animaatiopätkässä eri hahmot puhuvat eri kieliä. 

Vuoden 2013 alussa käynnistyneessä, nuorisolle suunnatussa 
radio-ohjelmassa Sohkaršohkka – Sukkâršokki – Säähharšok – Soke-
rishokki on alusta asti käytetty kaikkia Suomen saamen kieliä niin, 
että myös studiossa on suorassa lähetyksessä eri saamen kieliä puhu-
via toimittajia. Nämä kommunikoivat keskenään ja studiovieraiden, 
haastateltujen ja soittajien kanssa omilla saamen kielillään, vaikkei-
vät nämä puhuisikaan samaa kieltä. (Yle Sápmi 8.3.2013.) Vuosien 
2013 ja 2014 aikana monisaamenkielinen käytäntö on yleistynyt Yle 
Sápmin päivittäisissä lähetyksissä: esimerkiksi Buorre iđit Sápmi 
-ohjelmaa voi juontaa mitä tahansa kolmesta saamen kielestä puhuva 
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toimittaja (ks. Wesslin 2014: 26–27). Sama käytäntö on vakiintunut 
moniin Inarissa järjestettyihin saamelaistapahtumiin kuten Ijahis Idja 
-musiikkifestivaalit ja Skábmagovat-elokuvafestivaalit. Usein juuri 
radiosta tutut juontajat toimivat lavalla ja tapahtumien striimauslähe-
tyksissä yhdessä monella kielellä, esim. inarin- ja pohjoissaameksi, 
suomeksi ja englanniksi. Koltansaamen kieli ei vaikuta toistaiseksi 
päässeen yhtä paljon esille tässä uudessa toimintamallissa kuin inarin- 
ja pohjoissaame. Tämä voi johtua sekä toimijoiden vähyydestä että 
koltansaamen suuremmasta kielellisestä etäisyydestä naapurikieliinsä. 

Inarinsaamenkielisestä radiotoiminnasta opinnäytetyön tehneen 
Sara Wesslinin mukaan Yle Sápmissä vallitsee tietoinen pyrkimys 
monisaamenkielisen viestinnän lisäämiseksi. Wesslinin haastattelema 
radiopäällikkö Pirita Näkkäläjärvi näkee tämän käytännön erittäin tar-
peellisena ja tärkeänä. Hän korostaa median mahdollisuuksia kielten 
välisten raja-aitojen kaatajana ja keskinäisen ymmärryksen lisääjänä. 
Monisaamenkielinen viestintä on tavoitteena myös työyhteisössä, 
vaikka tämä ei aina ole helpoin tapa toimia. (Wesslin 2014: 25–27.)

Nähdäkseni monisaamenkielisen kielenkäytön malli on yksi 
niistä keinoista, joiden avulla eri saamen kielet voivat päästä keske-
nään tasa-arvoiseen asemaan ja saavuttaa lisää elinvoimaisuutta. Mal-
li vaikuttaa kahdella tavalla: Yhtäältä se muokkaa positiivisemmiksi 
asenteita eri saamen kieliä kohtaan, kun kielet ovat esillä tasa-arvoi-
semmin. Toisaalta se lisää merkittävästi kaikkien saamen kielten käyt-
tömahdollisuuksia, kun kielen käyttö ei enää rajoitu niihin tilanteisiin, 
joissa on läsnä vain oman kieliyhteisön jäseniä. Suomen saamelaisyh-
teisössä, erityisesti monikielisimmässä Inarissa, on nähtävissä merk-
kejä siitä, että käytäntö on yleistymässä myös arkikommunikoinnissa. 
Tietyissä työyhteisöissä eri saamen kielten puhujat saattavat nykyään 
luontevasti puhua omia kieliään. Tällainen tilanne on nykyään mm. 
Inarin koulun opettajakunnan keskuudessa (ks. myös 4.3 ja 5.2).

9.4. 2   K ie l iv ient i

Aivan hiljattain esille noussut idea on inarinsaamen kielen puhuma-
alueen tietoinen laajentaminen ns. kieliviennin (engl. language ex-
port) kautta. Tästä mainitsevat Olthuis & al. (2013: 143–144). Kyse 
olisi inarinsaamen kielen opettamisesta nykyistä saamelaisaluetta 
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eteläisemmillä alueilla, esim. Sallan kunnassa. Vielä 1800-luvulla 
näillä alueilla puhuttiin kielimuotoa, jota tutkimuksessa kutsutaan 
keminsaameksi tai kuolajärvensaameksi, ja joka sittemmin vaihtui 
assimilaation myötä suomen kieleen. Inarinsaamen viennin ajatus 
on lähtenyt kansalaisjärjestötasolta vastauksena sukupolvia sitten 
suomenkielistyneiden, mutta identiteetiltään saamelaisten henkilöi-
den motivaatioon oppia saamen kieltä. Tarkempaa tietoa ei ole siitä, 
millaisesta opetuksesta olisi kyse ja mille ikäluokille sitä tarjottaisiin. 
Inarinsaamen kieltä on pidetty parhaana vaihtoehtona Sallan alueella, 
koska keminsaamen katsotaan muistuttaneen nykyisistä saamenkie-
listä eniten juuri inarinsaamea. (Ks. Yle Sápmi 24.7.2012.) Toisaalta 
Korhosen mukaan (1980: 50 ja siinä mainittu kirjallisuus) Sallassa pu-
huttu kuolajärvensaame oli nykykielistä lähinnä koltansaamea. Kieli-
vienti on jo ideana herättänyt keskustelua, joka liittyy Saamenmaalla 
viime vuosina käytyyn, osin hyvinkin kiivaaseen keskusteluun saame-
laismääritelmästä, saamelaisalueen rajoista ja saamen kielten elvyttä-
misestä. Anarâškielâ servi ry on suhtautunut ajatukseen positiivisesti 
(Yle Sápmi 2.8.2012). Loppuvuoteen 2014 mennessä inarinsaamen 
kielen opetus Itä-Lapissa ei ole käynnistynyt. 

Yksi mahdollinen kieliviennin kohdealue on pääkaupunkiseutu. 
Marja-Liisa Olthuis on suunnitellut inarinsaamen täydennyskoulutuk-
sen (ks. 4.4.2 ja 7) mallin mukaisen intensiivisen aikuiskoulutuksen 
järjestämistä Helsingissä. Tavoitteena olisi sekä lisätä inarinsaamen 
puhujien ja inarinsaamen kielellä työskentelevien määrää että luoda 
pääkaupunkiseudulle uusi kieliympäristö. Vuoden 2014 lopussa kou-
lutushanke on vielä suunnitteluasteella. (Olthuis, suulliset kommentit 
elokuussa 2014.) 

Näihin päiviin saakka inarinsaamella on ollut jalansijaa Inarin 
ulkopuolella lähinnä yliopisto-opetuksessa. Tämä on tarkoittanut en-
sisijaisesti Oulun yliopiston Giellagas-instituutin järjestämään ina-
rinsaamen kielen opetusta ja satunnaisesti myös Helsingin yliopiston 
inarinsaamen kielen kursseja (ks. 4.4.3). Yliopisto-opetuksen lisäksi 
ensimmäinen askel inarinsaamen leviämiseksi kaupunkiympäristöön 
oli inarinsaamen kielen opetuksen käynnistyminen Rovaniemen kau-
pungin perusopetuksessa syksyllä 2011. Vuonna 2014 inarinsaamea 
opetetaan valinnaisena oppiaineena 1.–9. luokilla virtuaaliympäristös-
sä tapahtuvana etäopetuksena. 
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Anarâškielâ servin piirissä on nähty tarpeelliseksi aloittaa inarin-
saamenkielinen kielipesätoiminta, samoin vapaa-ajantoimintaa myös 
kaupungeissa. Konkreettisimmat mahdollisuudet ja tarpeet tähän on 
Rovaniemellä, jossa asuu jonkin verran inarinsaamelaisia ja inarin-
saamen kielen puhujia. Rovaniemellä toimivan saamelaisyhdistyksen 
Mii ry:n kielipesäselvityksessä vuonna 2013 muutama perhe oli kiin-
nostunut nimenomaan inarinsaamenkielisestä kielipesätoiminnasta 
(ks. luku 6.3.4). Loppuvuoteen 2014 mennessä kielipesätoiminta ei 
kuitenkaan ole käynnistynyt Rovaniemellä millään saamen kielellä. 

Saamelaisalueen ulkopuolella inarinsaamen kielen opetusta ai-
kuisille on vuonna 2014 tarjolla ainakin Oulussa ja Pudasjärvellä. Ou-
lussa inarinsaamea opetetaan yliopiston lisäksi Oulun aikuislukiossa 
(Oulun kaupunki: Oulun aikuislukio). Pudasjärven kansalaisopistossa 
on vuodesta 2013 alkaen opiskeltu inarinsaamen kieltä (Yle Sápmi 
4.2.2014). Anarâškielâ orroomviste -Facebook-ryhmässä julkais-
tujen tiedotusten mukaan jonkinlaista inarinsaamenkielistä vapaa-
ajantoimintaa on ainakin Rovaniemellä ja Jyväskylässä (Facebook: 
Anarâškielâ orroomviste). Vuoden 2013 lopussa Rovaniemellä jär-
jestettiin ensimmäisen kerran inarinsaamenkielinen keskusteluilta, ja 
sittemmin niitä on järjestetty säännöllisesti. Jyväskylän yliopistolla 
inarinsaamea on päässyt harjoittelemaan ja puhumaan satunnaisesti 
Café Lingua -kielikahvilan yhteydessä. 

Suomen saamelaisyhteisössä on käyty yhä enemmän keskustelua 
saamen kielten ja saamelaiskulttuurin elinmahdollisuuksista kaupun-
geissa ja ylipäänsä saamelaisalueen ulkopuolella (tutkimuksessa esim. 
Lindgren 2000 ja Seurujärvi-Kari 2010). Kysymys on elintärkeä, sillä 
tällä hetkellä yli puolet Suomen saamelaisista ja yli 70 % saamelaislap-
sista asuu saamelaisalueen ulkopuolella (ks. Saamelaiskäräjät 2013a, 
painamaton). Kielen ja kulttuurin siirtymistä tukevia rakenteita on 
näille lapsille tarjolla erittäin vähän, eikä esim. oikeus saamen kielen 
opetukseen ja saamenkieliseen päivähoitoon aina käytännössä toteu-
du. Saamelaiskäräjien vuonna 2013 järjestämästä kyselytutkimukses-
ta käy hyvin ilmi, että saamen kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle 
on saamelaisalueen ulkopuolella erittäin vähäistä. Kyselyyn vastasi 
111 ulkosaamelaista, joista vajaa puolet oli oppinut saamea kotikiele-
nään, neljännes piti omaa saamen kielen taitoaan äidinkielen tasoisena 
ja kolmannes puhui kieltä mielestään äidinkielenomaisesti tai hyvin. 
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Vastaajista alle 10 % ilmoitti puhuvansa lapsilleen vain saamea, eikä 
joukossa ollut ketään, joka puhuisi lapsilleen inarin- tai koltansaamea. 
Niin ikään lapsilleen saamea ei puhunut yksikään toisen polven ulko-
saamelainen. Kuitenkin lähes 90 % vastaajista piti saamen kielen siir-
tymistä seuraavalle sukupolvelle erittäin tärkeänä tai tärkeänä. (Arola 
2014, painamaton; Yle Sápmi 11.2.2014.) Kun inarinsaamen kielen 
mahdollisuuksia kaupunkiympäristöissä tarkastellaan tätä taustaa vas-
ten ja otetaan huomioon inarinsaamelaisten vähäinen lukumäärä, on 
selvää, että elävän inarinsaamen kieliympäristön luominen Inarin kun-
nan ulkopuolella on suuri haaste. Toisaalta pienetkin edistysaskeleet 
voivat merkitä paljon diasporassa asuville inarinsaamelaisille ja ina-
rinsaamen puhujille ja johtaa myöhemmin odottamattomiin tuloksiin.  
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10  Ulos  k ielenvaihdon k ier teestä

Suomen saamelaisten kielenvaihto saamesta suomeen nousi tutki-
muksen kentällä esille Marjut Aikion Vuotson saamelaisia koskevan 
kielisosiologisen tutkimuksen (1988) kautta. Aikio käsittelee tutki-
muksessaan suvuittain ja verkostoittain edennyttä kielenvaihtoa, jon-
ka tuloksena saame oli 1980-luvulle tultaessa dramaattisen nopeassa 
tahdissa menettänyt suurimman osan funktioistaan Vuotson saame-
laisyhteisön kommunikointikielenä. Aikio kuvaa (1988: 313) yhteisön 
kielenvaihdon kierrettä: kun kielelle ei luoda elämisen edellytyksiä, 
sen käyttö vähenee, ja kun sitä käytetään yhä vähemmän, sitä tuetaan 
yhä vähemmän. Inarinsaamen kielen revitalisaatio on esimerkki päin-
vastaisesta, positiivisesta kierteestä. Inarinsaamen kieli alkoi nousta, 
kun sitä alettiin käyttää yhdistystoiminnan kielenä ja lasten päivähoi-
don kielenä. Positiiviset signaalit lisäsivät kieliyhteisön jäsenten mo-
tivaatiota aktivoida, käyttää ja opetella kieltä. Kieliyhteisön ponniste-
lujen ja samanaikaisen suotuisan yhteiskunnallisen kehityksen myötä 
inarinsaamen kielen asema vahvistui monilla domeeneilla, mikä taas 
lisäsi kiinnostusta inarinsaamen kieltä kohtaan. 

Kun inarinsaamen tilannetta tarkastellaan tutkimusjaksoni pers-
pektiivissä, vuodesta 1997 aina vuoteen 2014, se näyttää seuraavalta: 
Inarinsaame siirtyy lapsille kolmessa kielipesäryhmässä ja joissakin 
kodeissa. Kielen siirtyminen on jo pitkälti uusien puhujien varassa, 
kuten ilmenee tutkimuksen luvussa 5.1: kielipesien ja koulujen ina-
rinsaamenkieliset työntekijät ovat kielen uusia puhujia. Inarinsaamea 
ensikielenään kotona oppineiden kielenpuhujien osuus kieliyhteisös-
sä on vähentynyt, työikäisten puhujien osuus taas noussut huimasti. 
Kielipesäryhmissä on kerrallaan 24 kokopäiväistä hoitopaikkaa. Ina-
rinsaamen kielipesien nykyisten ja entisten lasten yhteenlaskettu mää-
rä on 80 henkilön paikkeilla (ks. 4.2.1). Vuonna 1997 inarinsaame ei 
ollut yhdenkään alle kouluikäisen lapsen kotikieli. Vuonna 2014 ina-
rinsaamea puhutaan havaintojeni mukaan systemaattisena kotikielenä 
ainakin kymmenessä pikkulapsiperheessä ja vähemmän systemaatti-
sesti samoin ainakin kymmenessä (ks. 5.1.4 ja 6.4.3). Vuonna 1997 
inarinsaamea opetettiin oppiaineena joissakin Inarin kouluissa. Nyt 
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inarinsaame on eri aineiden opetuskielenä Inarin yhtenäiskoulussa ja 
ensimmäiset askeleet inarinsaamenkielisen opetuksen aloittamiseksi 
Ivalon alakoulussa on otettu (ks. 4.3). Vuonna 1997 kieltä opetettiin 
aikuisille satunnaisesti lyhyiden kurssien muodossa. Vuonna 2014 
intensiivinen aikuisopetus ja yliopisto-opetus ovat vakiintuneet ja 
lyhytkurssien tarjonta lisääntynyt (ks. 4.4). Tutkimusjakson aikana 
inarinsaamen käyttö radiotoiminnassa ja virallisilla domeeneilla on 
lisääntynyt merkittävästi. Asema kirkossa, vapaa-ajan toiminnassa ja 
monilla kulttuurin aloilla on vahvistunut (ks. 4.5). Saamen kielilain 
vahvistamien kielioikeuksien toteutuminen on kuitenkin inarinsaamen 
osalta, kuten kaikkien Suomen saamen kielten osalta, monilla aloilla 
vielä heikkoa (ks. 4.6.1). Tutkimusjakson aikana merkittävintä edis-
tystä on tapahtunut päivähoidon, kouluopetuksen ja median domee-
neilla, kun taas esim. terveydenhoitopalveluiden ja viranomaispalve-
luiden saatavuus inarinsaameksi on vähäistä. 

Luvussa 1.1 esittelin inarinsaamen kieliyhteisön käänteiseen 
kielenvaihtoon liittyvät kysymykset, joita halusin selvittää tässä tutki-
muksessa. Seuraavassa esitän niiden pohjalta lyhyen yhteenvedon tut-
kimukseni tuloksista. Kunkin kysymyksen kohdalla on viite lukuihin, 
joissa aihe on erityisesti tullut esille. 

(1)  Miten käänteinen k ie lenvaihto on tapahtunut 
inar insaamen k ie l iyhteisössä  tutk imusjak son aikana 
er i la is i l la  yk si lö -  ja  yhteisötason domeenei l la?

Miten kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle on käynnistetty 
uudelleen?

Inarinsaamen kieli ei harvoja poikkeuksia lukuunottamatta siirtynyt 
1970- ja 1980-luvuilla ja 1990-luvun alkupuolella syntyneille lapsille. 
Siirtyminen käynnistyi uudelleen vuonna 1997, kun kielipesäryhmät 
aloittivat toimintansa Inarissa ja Ivalossa. Kielipesissä inarinsaamea 
alettiin siirtää lapsille varhaisen, täydellisen kielikylvyn periaatteiden 
mukaisesti. Pian kielipesätoiminnan alettua kieltä alettiin puhua lap-
sille myös joissakin pikkulapsiperheissä. Kielen siirtyminen pikkulap-
sille on vuonna 2014 edelleen pääasiassa kielipesien varassa, mutta 
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sen lisäksi inarinsaame on pääasiallisena tai osittaisena kotikielenä 
parissakymmenessä pikkulapsiperheessä. (Ks. luvut 4.2 ja 6.) 

Miten inarinsaamen asema kotikielenä on muuttunut?

Inarinsaamea puhutaan vuonna 2014 kotikielenä – joko säännöllisesti 
tai osittain – parissakymmenessä pikkulapsiperheessä. Joissakin tapa-
uksissa kieli välittyy äidinkielisen isovanhemman kautta, mutta pää-
asiassa kieltä siirtävät kielen aikuisena opetelleet nuoret vanhemmat. 
Kaikki inarinsaamen kielen puhujat eivät puhu lapsilleen inarinsaa-
mea. Tämä koskee niin äidinkielisiä kuin uusia puhujia. Inarinsaa-
men kielen asema kotikielenä ja siihen välittömästi linkittyvä lasten 
ja nuorten kielenkäyttö ja kieli-identiteetti ovat kielen tulevaisuuden 
kannalta kriittisimpiä kysymyksiä inarinsaamen kieliyhteisössä. Niitä 
ei ole tässä tutkimuksessa tai muissakaan tähänastisissa tutkimuksissa 
kartoitettu, ja ne ovat yksi tarpeellisimpia jatkotutkimuksen aihepii-
reistä. (Ks. luvut 6.4, 6.5 ja 8.2.) 

Millainen asema inarinsaamen kielellä on varhaiskasvatuksessa 
ja kouluopetuksessa?

Inarinsaamen asema näillä aloilla on tutkimusjakson aikana mullistu-
nut kokonaan. Varhaiskasvatus inarinsaamen kielellä alkoi kielipesä-
toiminnan muodossa vuonna 1997. Inarissa se on toiminut siitä alkaen 
keskeytyksettä, Ivalossa toiminnassa oli vuosien tauko. Kotikielenään 
inarinsaamea ja suomea puhuvien päivähoito toimii samoissa ryhmis-
sä, eikä erillisten ryhmien tarve ole ollut esillä vuoteen 2014 mennes-
sä. Kielipesätoiminnan pääongelmia on joka vuosi uudelleen haettava 
rahoitus sekä se, että hoitopaikkojen rajallisen määrän vuoksi kaikki 
halukkaat eivät ole saaneet lapselleen inarinsaamenkielistä varhais-
kasvatusta. Kouluopetuksessa inarinsaamella oli vuoteen 1997 saakka 
äidinkielenä tai vieraana kielenä opetettavan aineen asema. Tutkimus-
jakson alkuvaiheessa, vuonna 2000 inarinsaamesta tuli yksi Inarin ala-
koulun opetuskielistä. Vuonna 2014 inarinsaameksi on mahdollisuus 
saada koko alkeisopetus, alakoulun opetuksesta vähintään puolet ja 
yläkoulun opetuksesta lähes puolet. Suuria haasteita aiheuttavat pula 
oppimateriaalista ja pätevistä opettajista. (Ks. luvut 4.2, 4.3 ja 6.)
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Miten kielen aikuisopetus on järjestetty?

Inarinsaamen aikuisopetus on lisääntynyt huomattavasti tutkimus-
jakson aikana. Kokoaikainen, intensiivinen kielikoulutus on alkanut 
tutkimusjakson aikana. Vuonna 2014 kieltä opetetaan aikuisille va-
kituisesti Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja Oulun yliopiston 
Giellagas-instituutissa. Lisäksi kielikursseja järjestetään Inarin kansa-
laisopistossa ja joissakin muissa oppilaitoksissa. Myös itseopiskelu-
mahdollisuudet ovat parantuneet tutkimusjakson aikana merkittävästi, 
kun oppimateriaalitilanne on kohentunut. (Ks. luku 4.4.)

Millaisin keinoin lasten ja aikuisten kielenkäyttöä tuetaan? 
Millaisia kielenkäyttötilanteita on luotu?

Vuonna 2014 merkittävimmiksi organisoiduiksi kielenkäytön tuki-
muodoiksi voi katsoa jatkuvasti kasvavan mediatarjonnan ja inarin-
saamenkielisen vapaa-ajan toiminnan, mukaanluettuna Anarâškielâ 
servin toiminnan. Seurakunnan toiminta, inarinsaamenkielinen lasten-
kulttuuri sekä populaarikulttuuri ovat myös merkittäviä domeeneja, 
joille inarinsaamen kielen käyttö on laajentunut tutkimusjakson aika-
na. Monilla domeeneilla inarinsaamenkielistä tarjontaa on kuitenkin 
edelleen vuonna 2014 hyvin vähän. (Ks. luvut 3.5 ja 4.5.) 

Miten vanhempia ikäluokkia edustavat äidinkieliset kielenpu-
hujat osallistuvat kielensiirtämistyöhön?

Äidinkielisten, lähinnä vanhempia ikäluokkia edustavien kielenpuhu-
jien on ollut vuodesta 2009 alkaen mahdollista osallistua inarinsaamen 
kielen opetukseen ja elvytykseen kielimestari–oppilas-harjoittelun 
puitteissa. Kielimestariharjoittelulla on suuri merkitys inarinsaamen 
kieliyhteisössä mm. siksi, että sen kautta myös aiemmin passiivisina 
pysyneet kieliyhteisön jäsenet ovat päätyneet revitalisaation keskiöön. 
Uudet puhujat puolestaan ovat kielimestareiden avulla integroituneet 
kieliyhteisöön ja vahvistaneet kielitaitoaan ja kulttuurista kompetens-
siaan. (Ks. luvut 4.4.2 ja 7.)
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Miksi ja miten yksittäiset ihmiset ovat aikuisina ottaneet ina-
rinsaamen kielen (uudelleen) käyttöön? 

Yksilötason käänteinen kielenvaihto on tutkimusjakson aikana lisään-
tynyt merkittävästi. Kieliyhteisössä on myös puhujia, jotka ovat oppi-
neet inarinsaamen kielen koulussa, itseopiskelun kautta tai käytännös-
sä sosiaalisissa verkostoissa. Ratkaisevin aikuisten kielen oppimisen, 
aktivoimisen ja takaisin ottamisen edellytys on kuitenkin intensiivi-
nen aikuisopetus. Sitä on järjestetty vuonna 1999 ja vuodesta 2009 
alkaen vakituisesti. Sen kautta yhteisöön on tullut jo useita kymmeniä 
uusia puhujia. Joillekin uusille puhujille inarinsaamen kielen opinnot 
ovat käytännön sanelema ratkaisu esim. työmahdollisuuksien paranta-
miseksi, joillekin päämotivaatio liittyy omaan sukuun ja identiteettiin. 
(Ks. luvut 4.4 ja 5.)

(2)  Mik si  rev i ta l isaat io  on johtanut  inar insaamen 
k ie l iyhteisössä  ni in  hy v i in  tulok si in? 

Millainen kielellinen kulttuuri inarinsaamen kieliyhteisössä 
vallitsee?

Inarinsaamen kieliyhteisön kielellistä kulttuuria ovat muokanneet lu-
kemattomat seikat, jotka liittyvät sekä yhteisön ideologioihin ja valin-
toihin että yhteisöstä riippumattomiin tekijöihin. Viimeksi mainittuja 
ovat mm. inarinsaamelaisten historiallis-maantieteelliseen sijainti eri 
kulttuurien ja kieliryhmien vaikutuspiirissä, vähemmistöasema sekä 
suhteessa maan enemmistöön että suurempaan saamelaisryhmään, 
Suomen historian ja suomalaisen yhteiskunnan luomat edellytykset ja 
globaali alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen aktivisaatio. Inarinsaa-
melaisen kulttuurin ydinarvona pidetty monikulttuurinen sopuisuus 
osoittautuu historiaa tarkasteltaessa sekä assimilaatiota että revitali-
saatiota edistäväksi tekijäksi. Kieliyhteisöstä lähtevän kielellisen kult-
tuurin keskeisiä tekijöitä ovat ensinnäkin suvaitsevaisuus, joka kos-
kee uusia puhujia, etnisesti ulkopuolisten osallisuutta kieliyhteisössä 
ja ”epätäydellistä” kielitaitoa. Toinen päätekijä on kielen nostaminen 
itseisarvoksi, mikä tarkoittaa maksimaalista kielen käyttöä ja kielen 
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puhumisen priorisoimista monien muiden arvojen ja tavoitteiden yli. 
(Ks. luvut 3, 7.5.1, 8.2.4 ja 9.2.)

Mikä on Anarâškielâ servin merkitys inarinsaamen kielen 
elpymisessä?

Anarâškielâ servi aloitti inarinsaamen revitalisaation ja on koko tut-
kimusjakson ajan kantanut päävastuun sen strukturoidusta osasta. AS 
antoi äänen hiljaiselle ryhmälle, jonka kieli ja kulttuuri olivat 1990-lu-
vulle tultaessa vakavasti uhattuna. Juuri AS:n voi katsoa kääntäneen 
inarinsaamelaisen monikulttuurisen sopuisuuden assimilaatiota edis-
tävästä tekijästä kielellistä ja kulttuurista omaleimaisuutta ja moninai-
suutta puolustavaksi voimavaraksi. AS:n aktiivien kieli-ideologiset 
valinnat määrittelivät inarinsaamen revitalisaation suunnan. Näitä 
valintoja olivat mm. inarinsaamen valinta järjestön ainoaksi toimin-
takieleksi ja pyrkimys laajentaa kielen puhujakuntaa. AS on toiminut 
merkittävässä roolissa myös konkreettisten kielenkäyttöyhteyksien 
luomisessa, mm. toimittamalla Anarâš-lehteä ja järjestämällä inarin-
saamenkielistä vapaa-ajan toimintaa. (Ks. 3.4, 3.5, 8.1.2 ja 9.2.3.)

Millainen rooli yhteisön ulkopuolelta tulevilla ei-inarinsaame-
laisilla on revitalisaatiossa?

Ei-inarinsaamelaisten inarinsaamen puhujien osuus on kasvanut kie-
liyhteisössä huomattavasti tutkimusjakson aikana. Perinteisesti inarin-
saamea ovat oppineet ja käyttäneet sellaiset etnisesti ulkopuoliset kuin 
papit ja kielentutkijat. Vuonna 2014 etnisesti ulkopuolisia inarinsaa-
men puhujia toimii monenlaisilla inarinsaamenkielisillä domeeneilla, 
myös inarinsaamenkielisissä työpaikoissa. Jotkut heistä käyttävät ina-
rinsaamea omien lastensa kanssa. Heidän taustansa, suhteensa kieliyh-
teisöön ja motiivinsa puhua inarinsaamea vaihtelevat suuresti. Etninen 
osa kieliyhteisöä on yleisesti ottaen hyväksynyt heidät osaksi kieliyh-
teisöä, ja Anarâškielâ servin kielenelvytysstrategia perustuu kielen pu-
hujakunnan laajentamiseen etnisyydestä riippumatta. (Ks. 5.1 ja 8.1.)
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Ilmentääkö inarinsaamen kielen revitalisaatio ideologisen selki-
yttämisen prosessia? 

Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, että ideologista selkiyttämistä 
on tapahtunut inarinsaamen kieliyhteisössä merkittävässä määrin. Ide-
ologisen selkiyttämisen olennainen osa on kieliyhteisön vastuu kielen 
elvyttämisestä ja henkilökohtainen sitoutuminen kieleen. Tutkimuk-
sessa tämä ilmenee mm. kieliyhteisön jäsenten henkilökohtaisina pon-
nisteluina kielen oppimiseksi ja takaisin ottamiseksi ja käänteisenä 
kielenvaihtona perheissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Maailmanlaa-
juiset esimerkit osoittavat, että uhanalaisen kielen saaminen katkok-
sen jälkeen takaisin kotikieleksi on vaikeaa ja harvinaista. Anarâškielâ 
servi on korostanut alusta saakka inarinsaamelaisten vastuuta omasta 
kielestään. Revitalisaatio on siten perustunut siihen, että inarinsaamen 
kieli pelastuu ja siirtyy vain käyttämällä sitä maksimaalisesti. Ideolo-
ginen selkiyttäminen ilmenee kautta koko tutkimukseni, esim. luvuis-
sa 5, 6 ja 7. Toisaalta luvussa 8.2 tulee ilmi kieliyhteisön tulevaisuuden 
kannalta kriittisiä osa-alueita, joista on käyty vuoteen 2014 mennes-
sä melko vähän keskustelua. Näitä ovat mm. nuorten kielenkäyttö ja 
kieli-identiteetti sekä institutionaalisella tasolla siirtyvän kielitaidon 
ongelmat. Näiden kysymysten osalta ideologisen selkiyttämisen pro-
sessi on kieliyhteisössä vasta alkuvaiheessa. 

(3)  Mi l la isena inar insaamen nyk y t i la  ja  tulevaisuus 
näy t täy t y vät  ja  mitä  haastei ta  ni ihin  s isäl t y y?

Miltä inarinsaamen tämänhetkinen tila näyttää erilaisten elin-
voimaisuuden ja uhanalaisuuden kriteerien valossa? 

Inarinsaamen kaltaisen, vakavasti uhanalaisesta tilasta voimakkaas-
ti elpyneen kielen arvioiminen tavallisimmilla kielen uhanalaisuu-
den ja elinvoimaisuuden arviointiasteikoilla on hyvin ongelmallista, 
sillä revitalisaation mahdollisuus ilmenee niissä heikosti. Vuonna 
1997 inarinsaamen tilanne vastasi UNESCO:n asteikolla tasoa ”va-
kavasti uhanalainen”. Vuonna 2014 inarinsaame on kiistatta edelleen 
uhanalainen kieli, mutta uhanalaisuuden tasoa on vaikea määritel-
lä. Kielen siirtyminen on käynnistynyt uudelleen, mutta toistaiseksi 
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suuremmassa määrin kotien ulkopuolella kuin kodeissa. Kielen käyttö 
on laajentunut lukuisille institutionaalisille domeeneille ja sosiaalisiin 
verkostoihin, mutta monilla domeeneilla asema on kuitenkin edelleen 
hauras, lähinnä symbolinomainen. Kielen puhujakunta on laajentunut, 
mutta edelleen suuri osa potentiaalisista kielenpuhujista ei puhu kiel-
tä. (Ks. luvut 2.5 ja 9.1.)

Miten kieliyhteisöön vaikuttaa se, että sen puhujista yhä suu-
rempi osa on oppinut inarinsaamen toisena kielenä?

Inarinsaamen puhujuuden muutos on assimilaation ja revitalisaation 
väistämätön seuraus. Kun kielen siirtyminen kodeissa on katkennut, 
lyhyellä aikavälillä ainoa mahdollisuus on elvyttää kieltä toisena ja 
vieraana kielenä. Tämän strategian tulos ovat kielipesälapset ja kieltä 
aikuisena oppivat uudet puhujat. Pitkällä aikavälillä revitalisaation ta-
voitteena on saada inarinsaamesta uudelleen laajemmassa määrin ko-
tikieli. Tulevat puhujapolvet oppivat kuitenkin kotonaan – jos oppivat 
– hyvin erilaista inarinsaamea ja muodostavat hyvin erilaisen kieli-
identiteetin kuin vuonna 2014 vielä jäljellä olevat kotikielenään ina-
rinsaamea oppineet. Kieltä siirtävät lapsille nyt pääosin uudet puhujat. 
Ns. perinteinen sanasto ja perinteiset, luontoon ja luontaistalouteen 
liittyvät kielenkäyttöyhteydet ovat monille uusille puhujille hyvin 
vieraita. Toisaalta kirjallinen kielitaito, uudissanasto ja inarinsaamen 
modernit käyttömahdollisuudet ovat luonnollinen osa heidän repertu-
aariaan. Uusien puhujien – sen paremmin lasten kuin aikuisten – pu-
human inarinsaamen kielen foneettisista, morfologisista ja syntakti-
sista erityispiirteistä tai ongelmista ei vielä vuonna 2014 ole olemassa 
systemaattista tai tutkittua tietoa. Sellainen olisi ehdottomasti tarpeen 
kielen siirtämisen ja opetuksen tehostamiseksi. (Ks. 5.1 ja 8.2.)

Mitä haasteita liittyy kielen siirtymiseen sukupolvelta toiselle 
nyt ja tulevaisuudessa?

Inarinsaamen kielen siirtymisen pääfoorumeja ovat vuonna 2014 
kielipesä ja koulu. Inarinsaamen puhuminen kotikielenä pikkulapsi-
perheissä on lisääntynyt tutkimusjakson aikana huomattavasti, mut-
ta kaikki inarinsaamea osaavat eivät puhu kieltä lapsilleen. Monille 
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inarinsaamenkielisille lapsille ei puhuta inarinsaamea lainkaan kieli-
pesän ja koulun ulkopuolella. Tällainen tilanne ei ole suotuisa nuorten 
kielitaidon, kielenkäytön ja kieli-identiteetin kannalta. Vuonna 2014 
on vielä aivan liian aikaista ennakoida, missä määrin kieltä kielipesäs-
sä ja koulussa oppineet alkavat vartuttuaan käyttää inarinsaamea kes-
kenään ja siirtää sitä eteenpäin lapsilleen. On selvää, että kielipesätoi-
minta tulee olemaan välttämätön osa inarinsaamen kielensuunnittelua 
myös tulevaisuudessa. (Ks. 6.4, 6.5 ja 8.2.2.)

Mitä haasteita liittyy lasten ja nuorten kieli-identiteettiin ja 
kielenvalintaan?

Lasten ja nuorten kieli-identiteetti ja kielelliset valinnat ovat inarinsaa-
men elinvoimaisuuden kannalta kenties kriittisin osa-alue. Globaalisti 
tarkasteltaessa on hyvin tavallista, että tietyssä iässä nuoret etääntyvät 
vähemmistökielestä ja kieliyhteisöstä, koska se ei näyttäydy heidän 
samastumistarpeidensa kannalta relevanttina. Samat nuoret saattavat 
palata kieliyhteisöön aikuistumisen myötä. Inarinsaamen kieliyh-
teisössä kysymys on dramaattisempi kuin suurempien vähemmistö-
kielten kohdalla. Inarinsaamenkielisiä murrosikäisiä on vuonna 2014 
korkeintaan muutama yhtä vuosiluokkaa kohti, kaikissa vuosiluokissa 
ei yhtään. Kasvaako näistä nuorista inarinsaamen kielen käyttäjiä ja 
siirtäjiä? Millaiset vaikutusmahdollisuudet kieliyhteisöllä on vaikut-
taa siihen? Nämä kysymykset vaativat ehdottomasti syvällisempää 
tarkastelua niin kieliyhteisössä kuin tutkimuksessa. (Ks. 6.4.1, 6.5.1 
ja 8.2.3.)

Millä tavoin inarinsaamen kieliyhteisö on revitalisaation myötä 
muuttunut?

Inarinsaamen kieliyhteisö on kohdannut tutkimusjakson aikana suu-
ren muutoksen. Kielenpuhujakunnassa lasten ja työikäisten määrä ja 
osuus on kasvanut suuresti, kun taas kieltä kotikielenään oppineet iäk-
käät puhujat ovat jatkuvasti vähentyneet. Puhujien joukkoon on tullut 
etnisesti ulkopuolisia henkilöitä. Inarinsaamen käyttöyhteyksiä on tul-
lut lisää, kun kieli on laajentunut kokonaan uusille domeeneille, mut-
ta iäkkäiden puhujien vähetessä kielen ns. perinteiset käyttöyhteydet 
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ovat kutistuneet. Itse kieli on muuttunut mm. siten, että siihen on luotu 
tuhansia moderneihin domeeneihin liittyviä uudissanoja. Kieltä muut-
taa monin tavoin myös se, että sitä puhutaan suuressa määrin toisena ja 
vieraana kielenä. Inarinsaamen kieliyhteisön asema on muuttunut niin 
suhteessa ympäröivään suomalaisenemmistöön kuin myös suurem-
paan saamelaisyhteisöön. Tutkimusjakson alussa inarinsaamelaiset ja 
inarinsaamen kieli jäivät monella tapaa väliinputoajiksi niin suoma-
laisessa kuin saamelaisessa kontekstissa. Vuonna 2014 inarinsaame-
laiset ja inarinsaamen puhujat näkyvät ja kuuluvat usein erilaisissa 
julkisissa yhteyksissä, kuten mediassa ja tapahtumissa. Inarinsaamen 
kielen prestiisi on kasvanut, mikä ilmenee mm. kieltä vaille jääneiden 
inarinsaamelaisten pyrkimyksenä ottaa kielensä takaisin, samoin kuin 
etnisesti ulkopuolisten kiinnostuksena kieltä kohtaan. Monisaamen-
kielisen kommunikointimallin kautta inarinsaamen näkyvyys ja käyt-
tömahdollisuudet ovat lisääntyneet koko saamelaisyhteisössä. (Ks. 
8.1, 8.2 ja 9.4.)

Inarinsaamen kielen revitalisaatio, niin kuin muutkin maailman uhan-
alaisten kielten positiiviset revitalisaatioesimerkit, perustuu kieliyh-
teisön omaan tahtoon säilyttää oma kieli ja kulttuuri. Se perustuu alun 
perin hyvin pienen, nykyään jo laajemman aktivistijoukon ponniste-
luun, mutta myös ns. tavallisten kielenpuhujien valintaan puhua inarin-
saamen kieltä, vaikkei se ole aina helpointa. Kieliyhteisön pienuuden 
vuoksi yksittäisten ihmisten valinnat ovat nousseet usein ratkaisevaan 
asemaan. Yksi esimerkki tästä on se, että kahdessa aktivistiperheessä 
päätettiin puhua 1970–80-luvuilla syntyneille lapsille inarinsaamea 
aikana, jolloin kukaan muu ei tehnyt niin (ks. 9.2.3). 

Yksittäisten ihmisten valinnoista tulee pitkälti olemaan kiinni 
myös inarinsaamen kielen tulevaisuus. Inarinsaamen kielen revitali-
saation yksi pitkän tähtäimen tavoitteista on, että kielipesässä ja kou-
lussa kielen oppineet sukupolvet alkaisivat siirtää inarinsaamen kielen 
omille lapsilleen kotona (ks. 6.5 ja 8.2). Vielä on liian aikaista arvioi-
da, missä määrin tämä tavoite on toteutumassa. Lapsena kielipesässä 
olleista vasta harvalla on omia lapsia. Tiettävästi ainakin yksi entinen 
kielipesälapsi puhuu omalle lapselleen kotikielenä inarinsaamea. Ina-
rinsaamen revitalisaatio on kuitenkin edennyt pisteeseen, jossa kieli ei 
enää elä tai kuole muutaman yksilön valinnan myötä. Lasten, nuorten 
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ja työikäisten kielenpuhujien määrää ja suhteellista osuutta on saatu 
lisättyä merkittävästi. Kieliyhteisössä on suurin ponnistuksin saatu 
luotua kielensäilyttäjien ketju (ks. 8.2.2), joka ei missään nimessä ole 
aukoton eikä tarpeeksi vahva, mutta joka silti rohkaisee kielenpuhujia 
inarinsaamen kielen tulevaisuuden kannalta suotuisiin valintoihin. 

Maailman kielistä uhkaa kadota tämän vuosisadan loppuun men-
nessä eri arvioiden mukaan 50–90 %. Yksin pieni puhujamäärä pitää 
inarinsaamen kielen uhanalaisten kielten kategoriassa tulevaisuudes-
sakin. Inarinsaamen kieli on kuitenkin selviytynyt läpi 1900-luvun 
mullistusten ja noussut sammumisen partaalta lasten, kouluopetuksen, 
median, sosiaalisten verkostojen ja tieteen kieleksi. Sen kuoleminen 
olisi jo vuosikymmeniä ollut todennäköisempää kuin sen elpyminen, 
mutta se ei kuollut, koska sen ei annettu kuolla. 

Eräs haastattelemani henkilö kuvasi inarinsaamen kielen tilan-
netta vuonna 2006: 

Kal tággáár uccâ kielâš ko lii, te ferttee taistâliđ ain. 
’Kyllä tällainen pieni kieli kun on, niin pitää aina taistella.’ 

Sitaatti viittaa samalla tulevaisuuteen. Inarinsaamen kaltaisen kielen 
selviytyminen ja kukoistaminen ei koskaan voi olla itsestäänselvyys. 
Johdantoluvun alussa siteeratussa pääkirjoituksessa vuodelta 1992 
Matti Morottaja maalaili inarinsaamen kielelle sarastusta pimeän ajan 
jälkeen. Nyt, parikymmentä vuotta myöhemmin, päivä on selvästi val-
jennut. Kieliyhteisön taistelu kielensä puolesta jatkuu.
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(2)  Painamat tomat  lähteet

Arola, Laura 2014: Saamen kielten tilanne saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolella. Selvitys Saamelaiskäräjille. Painamaton raportti. 

COMET Auckland 2014: Submission on the Draft Te Reo Māori Strategy. 
<http://www.tpk.govt.nz/_documents/mls-submissions/COMET-
Auckland.pdf>

Enontekiön kunta 2012: Enontekiön kunnan saamenkielen ja -kulttuurin 
elvytyssuunnitelma. Esisuunnittelun ja esiselvityshankkeen käyn-
nistäminen. Painamaton suunnitelma.

Kanerahtahere / Michelle A. Davis 2008: Implementation of language and 
cultural objectives at Kawenni:io/Gaweni:yo School. Faculty of Edu-
cation, Brock University St. Catharines, Ontario.

Kuokkala, Juha & Sonja Laitinen & Tarja Melin & Outi Pynnönen & Kir-
simaria Riikola 2004: Karjalan kielen tulevaisuus? ”Ei suata sanuo”. 
Kielisosiologinen tutkimus Vuokkiniemen kylässä. Kenttätyökurssin 
lopputyö. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos. <http://
www.helsinki.fi /~jkuokkal/tutki/karjalayhd3.pdf>

Linnanmäki, Teija 2014: ”Mijjân lii adelum maassâd mii lappum kielâ já 
identiteet.” Eenikielâ molsom suomâkielâst anarâškielân. Pro gradu 
-tutkielma. Giellagas-instituutti. Oulun yliopisto. 

Nickul, Erkki 1968: Suomen saamelaiset vuonna 1962. Selostus Pohjois-
maiden saamelaisneuvoston suorittamasta väestöntutkimuksesta. Pro 
gradu -tutkielma. Tilastotieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Nikula, Kaisu 2003: Muistelevat inarinsaamelaiset. Empiirisen etnisyyden 
ja identiteettien kirjon tarkastelua elämänkerronnan kautta. Pro gradu 
-tutkielma. Folkloristiikan laitos. Helsingin yliopisto. 

Partanen, Niko 2013: Kahden suomalais-ugrilaisen yhteisön kielenvaihdon 
vertailevaa tarkastelua: Tuuksa Karjalassa ja Koigort Komissa. Pro 
gradu -tutkielma. Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjois-
maisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Helsingin yliopisto. 

Pasanen, Annika 2003: Kielipesä ja revitalisaatio. Karjalaisten ja inarin-
saamelaisten kielipesätoiminta. Pro gradu -tutkielma. Suomalais-
ugrilainen laitos. Helsingin yliopisto.

― 2010: Loppuraportti täydennyskoulutuksen harjoitteluosuudesta. 
Kielimestariharjoittelu, kieliharjoittelu inarinsaamenkielisissa työ-
kohteissa ja kulttuurikurssit. 

Penfi eld, Susan & Emilia Flores & Benjamin Tucker 2007: The role of the 
language activist in documentation and revitalization. Conference on 
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the Endangered Languages and Cultures of America (CELCNA 2007). 
Salt Lake City. 

Olthuis, Marja-Liisa 2013: Tiedonanto sähköpostitse 5.3.
Saamelaisalueen koulutuskeskus 2014: Nuõrttsää´mǩiõll da kulttur 40 mn 

mä t́templaan. Koltansaamen kieli ja kulttuuri 40 ov opetussuun-
nitelma. <http://www.sogsakk.fi /hotel/Koulutus/Opetussuunnitel-
mat/2014/Koltansaamen%20kieli%20ja%20kulttuuri%202014-2016.
pdf>

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto 2014: Inarinsaamen-
kielisen oppimateriaalin tilanne. Painamaton taulukko.

Saamelaiskäräjät 2012: Saamelaiskäräjien lausunto toimenpideohjelmaeh-
dotuksesta saamen kielen elvyttämiseksi. Lausunto 30.11.2012.

Saamelaiskäräjät 2013a: Saamelaiskäräjien lausunto valtioneuvoston ker-
tomukseen kielilainsäädännön soveltamisesta 2012. Saamen kieliä 
koskevat kieliolot. Lausunto 9.1.2013. 

Saamelaiskäräjät 2013b: Saamenkielinen päivähoito ja kielipesätoiminta 
Vuotsossa. Lausunto 15.5.2013. 

Saamelaiskäräjät 2014: Saamelaiskäräjien lausunto Enontekiön kunnan 
saamenkielen ja kulttuurin elvytyssuunnitelmasta. Lausunto 5.3.2014.

Sametinget 2011: Lägesrapport. De samiska språken i Sverige. <http://www.
sametinget.se/30175>

Skopets, Mervi 2013: Uđđâ Testament jurgâlem anarâškielân. Suomâkielâst 
anarâškielân – keevâtlâš pággu vâi máhđulâšvuotâ uccâ kielân? Pro 
gradu -pargo. Giellagas-instituut. Oulu ollâopâttâh. 

UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages 2003: Language 
vitality and endangerment. Document submitted to the International 
Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endan-
gered Languages, Paris, 10–12 March 2003.

Vahtin, Nikolai 2009: Field research on endangered languages. Logaldal-
lan Sámi allaskuvlla PhD Semináras sosiolingvistihka ja 
máŋggagielalašvuođa birra 21.–23.9.2009. Guovdageaidunu. (viitattu: 
Rasmussen 2013)

Võro instituut: Keelepesä arengukava 2011–2014. <http://wi.ee/img/picture/
keelepesa_arengukava_VALMIS.pdf>

Wesslin, Sara 2014: Anarâš saavah. Media kielenelvyttäjänä. Yle Sápmin 
rooli vähemmistökielten elinvoimaisuudessa. Kulttuurialan opin-
näytetyö. Viestinnän koulutusohjelma. Lapin AMK. 
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(3)  Lai t  ja  asetuk set

Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen 
peruskirjan voimaansaattamisesta

 <http://www.fi nlex.fi /fi /sopimukset/sopsteksti/1998/19980023>
Asetus kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 <http://www.fi nlex.fi /fi /sopimukset/sopsteksti/1970/19700037>
Asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuk-

sen voimaansaattamisesta
 <http://www.fi nlex.fi /fi /sopimukset/sopsteksti/1998/19980002> 
Asetus lasten päivähoidosta
 <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1973/19730239> 
Euroopan ihmisoikeussopimus
 <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf>
Конституция Россиийской Федерации [Venäjän federaation perustuslaki]
 <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm>
Kolttalaki <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1995/19950253> 
Laki lasten päivähoidosta
 <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1973/19730036>
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
 <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/2010/20100252>
Laki Saamelaiskäräjistä
 <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1995/19950974> 
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (kumottu)
 <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/kumotut/1991/19910516> 
Laki Yleisradio Oy:sta 
 <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1993/19931380>
О государственной поддержке карельского, вепсского и финского 

языков в Республике Карелия [Karjalan, vepsän ja suomen kielen 
valtiollisesta tukemisesta Karjalan tasavallassa]

 <http://www.gov.karelia.ru/Karelia/1162/15.html>
Perusopetuslaki <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/2003/20031086> 
Saamen kielilaki <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/2003/20031086>
Suomen perustuslaki <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1999/19990731> 
Valtioneuvoston päätös saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen 

perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myön-
nettävän valtionavustuksen perusteista. <http://www.fi nlex.fi /fi /laki/
alkup/1999/19990191>
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010: Asettamispäätös. Saamen kielen elvy-
ttämisohjelman laatimisen työryhmän ja ohjausryhmän asettaminen. 
(painamaton asiakirja)

Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistysrekisteri. Anarâšah rs – Inarinsaame-
laiset ry.

(4)  Internetsivustot  ja  -uut iset

Abadia, Karina 2014: Māori language in crisis. – Auckland City Harbour 
News.

 <http://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/auckland-city-harbour-
news/9788041/Māori-language-in-crisis> 

Australian Government, Department of the Environment, Water, Heritage 
and the Arts: Our Languages. Community Programs. Types of Pro-
grams. <http://ourlanguages.net.au/community-programs.html> 

BBC News Northern Ireland 15.9.2014: Can Northern Ireland learn lessons 
from the world’s only Manx-speaking school? <http://www.bbc.com/
news/uk-northern-ireland-29171457> 

CASLE = Complementary Aanaar Saami language Education project 
<http://www.casle.fi > 

Чичпотон: Удмурт яратон <http://chichpoton.ru/>
Facebook: Anarâškielâ orroomviste
 <https://www.facebook.com/groups/264702290230055/ >
Facebook: Suoma sámeoahpaheaddjit
 <https://www.facebook.com/groups/113577231999930/> 
Finugor: Александр Журавский: Языковые гнезда не разрешены в 

России, у нас есть цвой богатый опыт преподавания родных 
языков. <http://fi nugor.ru/node/24611> 

Finugor: Янош Пустаи: «Малые финно-угорские языки умрут, надо 
срочно спасать более крупные. <http://fi nugor.ru/node/42837> 

Giellagas-instituutti <http://www.oulu.fi /giellagas/> 
Helsingin kaupunki, varhaiskasvatusvirasto: Päiväkoti Troolari <http://

www.hel.fi /hki/Vaka/fi /P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Troolari/ryhmat_
saamenkieli>

Inarin kunta: Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut Inarin kunnassa. 
<http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/saamen-
kieliset-sosiaali-ja-terveyspalvelut.html> 

Kansan Uutiset Verkkolehti 26.8.2014: Kinatkin käydään saamen kielellä 
<http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3219779/kinatkin-
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kaydaan-saamen-kielella?fb_action_ids=10152375812513087&fb_
action_types=og.recommends>

Коми школа: Лаборатория национальных проблем дошкольного 
образования <http://komishkola.ucoz.ru/index/o_centre/0-27> 

Namaheapmi-blogi 26.4.2013: <http://tribar.net/namaheapmi/2013/04/miet-
teita-kielen-vaalimisesta/> viitattu 25.9.2014

Nettisaje: <http://nettisaje.wikispaces.com/home> 
Metsähallitus 8.5.2014: Lapsille saamenkielinen elokuvaleiri kesäkuussa 

<http://www.metsa.fi /sivustot/metsa/fi /ajankohtaista/Tiedotteet%20
2014/Sivut/Lapsillesaamenkielinenelokuvaleiri.aspx> 

Moseley 2010 / UNESCO: Atlas of the World’s Languages in Danger [on-
line] <http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/> 

Metsähallitus: Lundui. <http://www.aanaar.lundui.fi /> 
Opetushallitus: Kielitutkinnot <http://www.oph.fi /koulutus_ja_tutkinnot/

kielitutkinnot> 
Opetushallitus: Viralliset / auktorisoidut kääntäjät
 <http://www03.oph.fi /kaantajat/> 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lastenkulttuuri <http://www.minedu.fi /

OPM/Kulttuuri/lastenkulttuuri/> 
Oulun hiippakunta: Sámebargu. Saamelaistyö. <http://www.oulunhiippa-

kunta.evl.fi /toiminta/tyoalat/s_mebargu_saamelaistyo/> 
Oulun kaupunki: Oulun aikuislukio. Opetussuunnitelma. <http://www.

ouka.fi /oulu/oulun-aikuislukio/opetussuunnitelma> 
Romssa Universitehtta: Sámi Giellatekno <http://giellatekno.uit.no/> 
Saamelaisalueen koulutuskeskus <http://www.sogsakk.fi /> 
Saamelaiskäräjät <http://www.samediggi.fi > 
Saamelaiskäräjät: Ajankohtaista 14.6.2012. Saamelaiskäräjät ja Inarin kunta 

kartoittavat pohjoissaamenielisen kielipesän tarvetta. <http://www.
samediggi.fi /index.php?option=com_content&task=view&id=602&It
emid=149> 

Saamelaiskäräjät: Ajankohtaista 28.11.2012. Saamelaiskäräjät ja Sodanky-
län kunta kartoittavat pohjoissaamenkielisen kielipesän tarvetta. 
<http://www.samediggi.fi /index.php?option=com_content&task=vie
w&id=602&Itemid=149>

Saamelaiskäräjät: Inarinsaamenkieliset oppimateriaalit <http://www.same-
diggi.fi /index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid
=61&lang=fi nnish>

Saamelaiskäräjät: Kansainväliset sopimukset <http://www.samediggi.fi /
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=227&Ite
mid=361>
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Saamelaiskäräjät / Oktavuohta-nettilehti: Giellagáldu. <http://www.same-
diggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=680&Ite
mid=256> 

Saamelaiskäräjät: Saamelaisten oikeudet lainsäädännössä <http://www.
samediggi.fi /index.php?option=com_content&task=blogcategory&id
=87&Itemid=106>

Saamelaiskäräjät: Saamen kieli
 <http://www.samediggi.fi /index.php?option=com_content&task=vie

w&id=23&Itemid=120>
Saamelaiskäräjät: Saamen kielineuvosto <http://www.samediggi.fi /index.

php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=69> 
Saamelaiskäräjät: Saamen kielen toimisto <http://www.samediggi.fi /index.

php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=70> 
Saamelaismuseo Siida & Irja Jefremoff: Sää´mjie´llem – Kolttaelämää. 

<http://www.samimuseum.fi /saamjiellem/index.html> 
Saamelaismuseo Siida & Anarâškielâ servi ry: Anarâš – Inarinsaamelaiset 

– The Inari Sámis. <http://www.samimuseum.fi /anaras/index.html>
Saa´mi nue t́t ry <http://www.saaminuett.fi /saami-nuett-ry.html>
Scoop Media 18.2.2014: Cross-Sector Group Calls for Te Reo Māori for All 

Nzers. <http://www.scoop.co.nz/stories/PO1402/S00214/cross-sector-
group-calls-for-te-reo-māori-for-all-nzers.htm> 

Siida: Anarâš. Matti Morottaja
 <http://www.samimuseum.fi /anaras/tutkimus/mmorottaja.html>
Siida: Anarâš. Tutkimus
 <http://www.samimuseum.fi /anaras/tutkimus/tutkimus.html> 
Saamelaismuseo Siida: Kaikki kielen puhujat -30. <http://www.siida.fi /

sisalto/nayttelyt/vanhat-nyttelyt/kaikki-kielen-puhujat-2013-30> 
Suoma sámedikki ságadoalli. Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajan, 

Klemetti Näkkäläjärven blogi. <http://klemetti.blogspot.fi  >
Suomen ev-lut. kirkko 5.2.2012: Piispa Samuel Salmi esitti saamelaissemi-

naarissa anteeksipyynnön: Anteeksipyyntö on askel yhteiseen vuoro-
puheluun. <http://evl.fi /EVLUutiset.nsf/0/9908E1AFF8FC8796C2257
99A00610CA3?opendocument&lang=FI> 

Suomen Kulttuurirahasto: Kulttuurirahasto haluaa pelastaa pienet suku-
kielet <https://www.skr.fi /fi /ajankohtaista/kulttuurirahasto-haluaa-
pelastaa-pienet-sukukielet> 

TE-palvelut: Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu <http://te-
palvelut.fi /te/fi /tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_
opiskelu/> 

UH9_VALMIS.indd   422UH9_VALMIS.indd   422 17.5.2015   21:45:1717.5.2015   21:45:17



L Ä H D E L U E T T E L O

4 2 3

Tutkimusretkellä-blogi 8.4.2010: <http://blogs.helsinki.fi /t-retki/2010/04/08/
kielenvalinnan-dominoefekti/#more-754>

Tutkimusretkellä-blogi 21.4.2010: <http://blogs.helsinki.fi /t-retki/2010/04/21/
nurmeksen-kielipeza/> 

The University of Adelaide: Kaurna Warra Pinthyanti <http://www.adelaide.
edu.au/kwp/>

University of California: Survey of California and Other Indian Languages 
<http://linguistics.berkeley.edu/~survey/> 

Uralistica 7.3.2012: Рабочая группа минрегиона РФ похоронила 
языковые гнезда в России <http://uralistica.com/forum/topics/21613
42:Topic:146300?commentId=2161342%3AComment%3A146404>

Vaasan yliopisto: Kielikylpy Vaasassa <http://www.uva.fi /fi /sites/immer-
sion/about_immersion/vaasa/> 

Vasatokka: Historia <http://www.vasatokka.fi /suomeksi/Esittely/Historia/
tabid/11164/language/fi -FI/Default.aspx>

Wikipedia: Shaw’s Road, viitattu 10.1.2013 <http://en.wikipedia.org/wiki/
Shaw%27s_Road> 

Yle Satakunta 17.1.2013: 90 kilon rap-tähti: ”Karjalan kieli valitsi minut”. 
<http://yle.fi/uutiset/90_kilon_rap-tahti_karjalan_kieli_valitsi_
minut/6454163> 

Yle Sápmi <http://yle.fi /uutiset/sapmi/> 
Yle Sápmi 18.4.2012: Oažžugo suomagielat váhnen almmuhit mánás eat-

nigiellan sámegiela? <http://yle.fi /uutiset/oazzugo_suomagielat_van-
hen_almmuhit_manas_eatnigiellan_samegiela/6627786> 

Yle Sápmi 24.7.2012: MGDS ealáskahttá jávkán sámegielaid ja -kultuvrraid 
<http://yle.fi /uutiset/mgds_ealaskahtta_ javkan_samegielaid_ ja_-kul-
tuvrraid/6628233> 

Yle Sápmi 2.8.2012: Olthuis: Anárašgiela ealáskahttin Sallas buorre jurdda 
<http://yle.fi /uutiset/olthuis_anarasgiela_ealaskahttin_sallas_buorre_
jurdda/6628276> 

Yle Sápmi 8.3.2013: Nuorten saamelaisten radio-ohjelma Sohkaršohkka 
– Sokerishokki alkaa viimein! <http://yle.fi /uutiset/nuorten_
saamelaisten_radio-ohjelma_sohkarsohkka__sokerishokki_alkaa_
viimein/6621844>

Yle Sápmi 19.4.2013: Inarinsaamelainen: Pahinta on kun oma kansa syrjii
 <http://yle.fi/uutiset/inarinsaamelainen_pahinta_on_kun_oma_

kansa_syrjii/6586220> 
Yle Sápmi 23.5.2013: Anarist ličij tárbu kuálmád kielâpiervâlân <http://yle.

fi /uutiset/anarist_licij_tarbu_kualmad_kielapiervalan/6656914> 
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Yle Sápmi 19.7.2013: Giellalávgun beroštahttá Roavvenjárggas – jo 20 
máná almmuhan beroštumiset. <http://yle.fi /uutiset/giellalavgun_
berostahtta_roavvenjarggas_-_ jo_20_mana_almmuhan_beros-
tumiset/6739604>

Yle Sápmi 27.8.2013: Suoma ii mávsse buhtadusaid suomaiduhtton 
sápmelaččaide <http://yle.fi /uutiset/suopma_ii_mavsse_buhtadusaid_
suomaiduhtton_sapmelaccaide/6795683>

Yle Sápmi 24.9.2013: Eanodagas čielggadit giellabeasse- dahje 
giellalávgunđarbbuid <http://yle.fi /uutiset/eanodagas_cielggadit_giel-
labeasse-_dahje_giellalavgundarbbuid/6846075> 

Yle Sápmi 4.2.2014: Pudasjärvellä opiskellaan inarinsaamea <http://yle.fi /
uutiset/pudasjarvella_opiskellaan_inarinsaamea/7068172> 

Yle Sápmi 11.2.2014: Dutki Arola: Sámebearrašat váillahit doarjaga giella-
sirdimii <http://yle.fi /uutiset/dutki_arola_samebearrasat_gavpogiin_
vaillahit_doarjaga_giellasirdimii/7081010> 

Yle Sápmi 20.2.2014: Näkkäläjärvi cuiggodii Avaskari garrasit Ubmis 
– Anáraš áirasat atnet hui unohassan <http://yle.fi /uutiset/nakkala-
jarvi_cuiggodii_avaskari_garrasit_ubmis__anaras_airasat_atnet_
hui_unohassan/7098798> 

Yle Sápmi 10.3.2014: City-Sámit -searvvi ulbmilin sámegielat luohkká 
čakčii 2015 <http://yle.fi /uutiset/city-samit_-searvvi_ulbmilin_sam-
egielat_luohkka_cakcii_2015/7128006> 

Yle Sápmi 14.4.2014: Neahttačálášeapmi soaitá giddet dutkiid njálmmiid 
<http://yle.fi/uutiset/neahttacalaseapmi_soaita_giddet_dutkiid_
njalmmiid/7189778> 

Yle Sápmi 19.4.2014: Heli Aikio Aila-duo vuittii SGP lávlunoasi <http://yle.
fi /uutiset/heli_aikio_aila-duo_vuittii_sgp-lavlunoasi/7198348> 

Yle Sápmi 7.7.2014: Ministeriö kehottaa Saamelaiskäräjiä rahoittamaan 
Giellagaldua nykyisestä budjetista – ”Teillähän on kulttuuri-itsehal-
linto”. <http://yle.fi /uutiset/ministerio_kehottaa_saamelaiskarajia_
rahoittamaan_giellagaldua_nykyisesta_budjetista__teillahan_on_
kulttuuri-itsehallinto/7342820> 

Yle Sápmi 28.7.2014: Sámediggi ohcá mearreáigásaš giellabeassejođiheaddji 
<http://yle.fi /uutiset/samediggi_ohca_mearreaigasas_giellabeassejoi-
headdji/7380098> 

Yle Sápmi 6.8.2014: Monivuotisella hankkeella pyritään purkamaan kolt-
tien taakkasiirtymiä <http://yle.fi /uutiset/monivuotisella_hankkeella_
pyritaan_purkamaan_kolttien_taakkasiirtymia/7396741> 

Yle Sápmi 12.8.2014: Ruhtaministeriija evttoha sámegiel oahppomateriála 
buvttadeapmái 100 000 euro eanet go ovddit jagi <http://yle.fi /uutiset/
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ruhtaministeriija_evttoha_samegiel_oahppomateriala_buvttadeap-
mai_100_000_euro_eanet_go_ovddit_ jagi/7405814>

Yle Sápmi 2.10.2014: Suáldát sämikielâlâš salmâkirje almostui <http://yle.
fi /uutiset/sualdat_samikielalas_salmakirje_almostui/7506051>

Yle Sápmi 9.10.2014: Koltansaamen perusopinnot alkavat – ensimmäistä 
kertaa yliopistotasolla. <http://yle.fi /uutiset/koltansaamen_perusopin-
not_alkavat_-_ensimmaista_kertaa_yliopistotasolla/7518519> 

Yle Sápmi 20.10.2014: Saa´mi Nue t́t rõ ǩie´ppad tuåimmjumuužž <http://
yle.fi /uutiset/saami_nuett_ro_kieppad_tuaimmjumus/7538233> 

Yle Sápmi 23.10.2014: City-saamelaiset haluavat Helsinkiin saamenkiel-
isen koululuokan <http://yle.fi /uutiset/city-saamelaiset_haluavat_hel-
sinkiin_saamenkielisen_koululuokan/7544446> 

Yle Sápmi 19.11.2014: Aanar kå´dd plaa´ne Če´vetjääu ŕra odd sää´mkiõllsaž 
ǩiõllpie śs <http://yle.fi /uutiset/aanar_kadd_plaane_cevetjaaurra_
odd_saamkiollsaz_kiollpiess/7638084> 

Yle Sápmi 15.12.2014: Aila-duo bođii nubbin Liet International –lávlungil-
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Anarâš saavah 3.7.2014
Bures ain 21.3.2014
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Liite  1:  Kysely  Anarâšk ielâ  ser vin 
jäsenil le

Kielen käy t tö

1. Mitä kieltä perheessänne käytettiin, kun olit lapsi?
a. Vain inarinsaame
b. Inarinsaame JA pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
c. Vain pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)

2. Mitä kieltä käytät tai käytit aikuisena vanhempiesi ja sisarustesi kanssa ? 
a. Vain inarinsaame
b. Inarinsaame JA pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
c. Vain pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)

3. Mitä kieltä käytät tai olet käyttänyt puolisosi kanssa ? (Jos ei ole koskaan ollut 
puolisoa, siirry seuraavaan kysymykseen.)

a. Vain inarinsaame
b. Inarinsaame JA pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
c. Vain pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
d. Jokin muu kieli

4. Entä lastesi kanssa ? (Jos ei ole, siirry seuraavaan kysymykseen.)
a. Vain inarinsaame
b. Inarinsaame JA pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
c. Vain pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
d. Jokin muu kieli

5. Entä lastenlastesi kanssa ? (Jos ei ole, siirry seuraavaan kysymykseen.)
a. Vain inarinsaame
b. Inarinsaame JA pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
c. Vain pohjoissaame / kolttasaame / suomi (Alleviivaa sopiva vaihtoehto.)
d. Jokin muu kieli

6. Miten hyvin osaat          sujuvasti   melko hyvin   joten kuten   huonosti   en ollenkaan 
a. puhua inarinsaamea?      
b. lukea inarinsaamea?     
c. kirjoittaa inarinsaamea?       

7. Minkäikäisten ihmisten kanssa puhut nykyään inarinsaamea? (Ympyröi kaikki 
sopivat vaihtoehdot.) 

a. alle kouluikäiset
b. 7−15-vuotiaat
c. 15−25
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d. 26−40
e. 41−60
f. yli 60-vuotiaat

8. Onko inarinsaamen käyttösi lisääntynyt tai vähentynyt viimeisten 10 vuoden 
sisällä? 

a. Olen alkanut puhua inarinsaamea vasta viimeisten 10 vuoden sisällä.
b. Puhun inarinsaamea nyt merkittävästi enemmän kuin 10 vuotta sitten.
c. Puhun inarinsaamea nyt jonkin verran enemmän kuin 10 vuotta sitten.
d. Puhun inarinsaamea nyt yhtä paljon kuin 10 vuotta sitten.
e. Puhun inarinsaamea nyt vähemmän kuin 10 vuotta sitten.

9. Luetko Anarâš-lehteä?
a. Luen aina kun ilmestyy ja tarkasti.
b. Luen silloin tällöin tai selailen lehteä.
c. En lue.

10. Kuunteletko radiosta inarinsaamenkielistä viikkolähetystä Anarâš-saavah?
a. Kuuntelen joka viikko tai melkein joka viikko.
b. Kuuntelen silloin tällöin.
c. En kuuntele.

11. Osallistutko Anarâškielâ servin toimintaan, vuosikokouksiin ja tapahtumiin? 
a. Aina tai usein.
b. Silloin tällöin.

c. En osallistu.

Inar insaamelaisuus

12. Kuinka paljon seuraavat asiat sinusta merkitsevät inarinsaamelaisessa kulttuu-
rissa ja identiteetissä:    

      Merkitsee  Jonkin  Ei ole 
      paljon verran tärkeä
a. Inarinsaamen kieli     
b. Saamenpuku      
c. Kalastus       
d. Kielipesä       
e. Oma lehti ja radio-ohjelma     
f. Musiikki      
g. Poronhoito      
h. Suku, sukulaiset     
i. Käsityöt       

13. Inarinsaamelaisia on usein pidetty erityisen rauhallisina ja nöyrinä ihmisinä. 
Mitä mieltä olet, pitääkö tämä käsitys paikkansa?

UH9_VALMIS.indd   428UH9_VALMIS.indd   428 17.5.2015   21:45:1817.5.2015   21:45:18



L I I T E  1 :  K Y S E L Y L O M A K E

4 2 9

a. Ei pidä paikkaansa.
b. On saattanut pitää ennen, mutta tuskinpa enää.
c. Pitää paikkansa.
d. En osaa sanoa.

Kielen t i la

14. Millainen on mielestäsi inarinsaamen kielen nykytila?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. Mitä pitäisi tehdä, että kielen tila paranisi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Kenellä on mielestäsi suurin vastuu kielen säilyttämisestä ja kehittämisestä? 
(Ympyröi 1−2 kohtaa.)

a. Anarâškielâ servillä
b. jokaisella inarinsaamelaisella
c. Inarin kunnalla
d. Suomen valtiolla
e. yleissaamelaisilla elimillä ja -järjestöillä (Saamelaiskäräjät jne.)

17. Mitä sinä itse teet tai voisit tehdä kielen tulevaisuuden eteen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Taustat iedot 

18. Äitisi äidinkieli tai -kielet?____________________________________________

19. Isäsi äidinkieli tai -kielet?_____________________________________________

20. Oma(t) äidinkielesi?_________________________________________________

21. Millä vuosikymmenellä olet syntynyt?  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

22. Syntymäpaikkasi:_______________________________(Ei ole pakko ilmoittaa!)

23. Nykyinen asuinpaikkasi:_________________________ (Ei ole pakko ilmoittaa!)
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Koijâdâllâm Anarâšk ielâ  seer vi 
jesânáid

Kielâkev t t im

1. Mii kielâid tii perruust kevttui, ko tun lijjih pärni?
a. Tuše anarâškielâ
b. Anarâškielâ JÁ pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
c. Tuše pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)

2. Mon kielâ tun kiävtáh teikâ kevttih vuorâsolmožin jieččâđ vanhimijgijn, obijgijn 
já viljâigijn? 

a. Tuše anarâškielâ
b. Anarâškielâ JÁ pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
c.  Tuše pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)

3. Mon kielâ tun kiävtáh teikâ kevttih pelikuoimijnâd? (Jis tust ij lah kuássin lamaš 
pelikyeimi, te sirduu čuávvoo koččâmušân.)

a. Tuše anarâškielâ
b. Anarâškielâ JÁ pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
c. Tuše pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
d. Monnii eres kielâ

4. Nabai párnáidâdgijn? (Jis iä lah, te sirduu čuávvoo koččâmušân.)
a. Tuše anarâškielâ
b. Anarâškielâ JÁ pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
c.  Tuše pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
d. Monnii eres kielâ

5. Nabai párnáipárnáidâdgijn? (Jis iä lah, te sirduu čuávvoo kočâmušân.)
a. Tuše anarâškielâ
b. Anarâškielâ JÁ pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
c. Tuše pajekielâ / nuorttâlâškielâ / suomâkielâ (Sargii vuálá olmâ moolsâiävtu.)
d. Monnii eres kielâ

6. Mon pyereest tun máátáh              njyebžilávt   viehâ pyereest  mahtnii  hyeneht  jiem ollágin

a. sárnuđ anarâškielâ?       
b. luuhâđ anarâškielân?      
c. čäälliđ anarâškielân?      
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7. Mon ahasij ulmuigijn tun taan ääigi sáárnuh anarâškielâ? (Riegist puoh hiäivulijd 
moolsâiävtuid.)

a. vuálá škovlâahasijgijn
b. 7−15-ihásijgijn
c. 15−25-ihásijgijn
d. 26−40-ihásijgijn
e. 41−60-ihásijgijn
f. paijeel 60-ihásijgijn

8. Lii-uv tuu anarâškielâ kevttim lasanâm teikâ kiäppánâm majemui 10 ive siste? 
a. Mun lam álgám sárnuđ anarâškielâ esken majemui 10 ive siste.
b. Mun sáárnum anarâškielâ tääl čuuvtij eenâb ko 10 ihheed tassááš.
c. Mun sáárnum anarâškielâ tääl váhá eenâb ko 10 ihheed tassááš.
d. Mun sáárnum anarâškielâ tääl siämmáá ennuv ko 10 ihheed tassááš.
e. Mun sáárnum anarâškielâ tääl ucceeb ko 10 ihheed tassááš.

9. Luuvah-uv tun Anarâš-loostâ?
a. Luuvâm tärkkilávt ain ko tot almostuvá.
b. Luuvâm motomin teikâ lađâstâlâm tuogu táágu.
c. Jiem luuvâ.

10. Kuldâlah-uv tun radiost anarâškielâg okkovuolgâttâs, Anarâš-saavâid?
a. Jyehi oho teikâ masa jyehi oho.
b. Tyellittälli.
c. Jiem kuldâl.

11. Vááldáh-uv uási Anarâškielâ seervi toimáid, ihečuákkimáid já tábáhtussáid?
a. Ain teikâ távjá.
b. Tyellittälli.
c. Jiem vääldi.

Anarâšvuotâ

12. Mon teháliih čuávvooh ääših tuu mielâst láá anarâš kulttuurân já identiteetân:
     Uáli Meerhâš Ij lah tehálâš
     tehálâš monnii verd
a. Anarâškielâ          
b. Anarâš mááccuh       
c. Kielâpiervâl      
d. Kuálástem           
e. Loostâ já radiovuolgâttâs      
f. Muusik          
g. Puásuipargo     
h. Suuhâ, hyelhih     
i. Tyeji      
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13. Anarâšah láá távjá oonnum uáli rávhálâš já vyelligis aalmugin. Maid tun jurdáh, 
lii-uv tot tuotâ?

a. Ij lah tuotâ.
b. Lii sáttám tovle leđe nuuvt, mut illá innig.
c. Tot lii tuotâ.
d. Jiem määti ettâđ.

Kielâ  t i le

14. Maggaar tuu mielâst lii anarâškielâ tááláš tile?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
15. Maid kolgâččij porgâđ, vâi kielâ tile puáráničij?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Kiäst lii tuu mielâst stuárráámus kenigâsvuotâ kielâ siäiludem- já ovdedempar-
goost? (Riegist 1-2 hiäivulii moolsâiävtu.)

a. Anarâškielâ seervist
b. Puoh anarâšâin
c. Aanaar kundást
d. Suomâ staatâst
e. Olessämmilâš orgaanijn já seervijn (Sämitigge jna.)

17. Maid tun jieš poorgah teikâ puávtáččih porgâđ kielâ puátteevuođâ pyerrin?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tuávášt iäđuh 

18. Tuu eeni eenikielâ / eenikielah?_____________________________________

19. Tuu eeji eenikielâ / eenikielah?_____________________________________

20. Tuu jieččâd eenikielâ / eenikielah?__________________________________

21. Mon ihelovveest tun lah šoddâm?             1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

22. Tuu šoddâmsaje:______________________________(Ij lah pággu almottiđ!)

23. Tááláš aassâmsaje: ____________________________(Ij lah pággu almottiđ!)
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Liite  2:  Vuosilukuja inarinsaamen 
k ielen ja  inarinsaamelaisten 
historiassa

1600–1700
-luku

Inarinsaamelaiset käännytetään kristinuskoon.

1800
-luku

Merkittävä määrä pohjoissaamenkielisiä poronhoitajia sekä 
suomalaisia uudisasukkaita muuttaa Inarin alueelle.

1854 Inarinsaamen kieli esiintyy ensimmäisen kerran painetussa kir-
jallisuudessa: Elias Lönnrotin tutkimuksessa Ueber den Enare-
Lappischen Dialekt.

1859 Ilmestyy ensimmäinen kokonaan inarinsaamenkielinen kirja, 
kirkkoherra E.W. Borgin Anar sämi kielâ aapis kirje.

1902 Ensimmäinen kansakoulu perustetaan Inariin; kansakoulun 
rinnalla kuitenkin toimivat vielä pitkään kiertokoulut.

1919–1921 10 % Inarin kunnan asukkaista kuolee espanjantautiin.

1930
-luku

Jo enemmistö Inarin kouluikäisistä lapsista on kansakoululai-
toksen piirissä. Toinen maailmansota: Inarin kunnan asukkaat 
evakuoidaan Keski-Pohjanmaalle, suuri osa Lappia poltetaan 
ja jälleenrakennetaan, yhä enemmän suomenkielisiä muuttaa 
Inariin. Assimilaatio suomalaisiin kiihtyy.

1949 Kolttasaamelaiset, joiden asuinalueet on menetetty Venäjälle, 
asutetaan erilaisten välivaiheiden jälkeen Inarin kunnan itä-
osiin (Sevettijärvi, Nellim, Keväjärvi).

1954 Kiertokoulujärjestelmä lakkautetaan.

1950
-luku

Inarinsaamen puhuminen kotikielenä vähenee radikaalisti.

1976 Inarinsaamea aletaan opettaa oppiaineena peruskoulussa.

1983 Säännölliset, jokaviikkoiset inarinsaamenkieliset lähetyksen al-
kavat Sámi Radiossa.

1986 Anarâškielâ servi ’Inarinsaamen kielen yhdistys’ perustetaan.

1987 Inarinsaamenkielinen lehti Anarâš alkaa ilmestyä.

1992 Saamen kielilaki: inarinsaamesta, kuten muistakin saamelais-
kielistä, tulee virallinen kieli Suomen Saamelaisalueella.
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1994 Ilmestyy ensimmäinen inarinsaamenkielinen musiikkijulkaisu, 
Aune Kuuvan lauluja sisältävä Äijihkeđgi.

1996 Ilmestyy ensimmäinen inarinsaamenkielinen romaani: Ilmari 
Mattuksen kirjoittama omaelämänkerrallinen Čovčjäävrist Kaa-
mâsân – Syysjärveltä Kaamaseen.

1997 Kaksi inarinsaamenkielistä kielipesää perustetaan, toinen Ina-
riin ja toinen Ivaloon. Tässä vaiheessa alle 30-vuotiaita äidinkie-
lisiä puhujia on neljä.

1998 Ylioppilaskirjoituksissa tulee mahdolliseksi kirjoittaa inarinsaa-
me äidinkielenä tai vieraana kielenä.

1999 SOGSAKK järjestää viiden kuukauden mittaisen kielikurssin, 
joka on tarkoitettu erityisesti kielipesälasten vanhemmille.

2000 Inarinsaameksi aletaan opettaa lähes kaikkia alakoulun 
oppiaineita.

2001 Ivalon kielipesätoiminta loppuu rahoituksen loppuessa. Ina-
rinsaamea aletaan opettaa yliopistotasolla, sivuaineena Oulun 
yliopiston Giellagas-instituutissa.

2004 Saamen kielilakia uudistetaan ja laajennetaan.

2005 Inarinsaamenkielinen rap-artisti Amoc saavuttaa suurta suosi-
ota Suomessa ja Saamenmaalla.

2007 Perustetaan viikoittainen, lähinnä sähköpostitse levitettävä 
uutislehti Kierâš. Ilmestyy ensimmäinen populaarimusiikkilevy 
inarinsaameksi (Amoc: Amok-kaččâm). Ensimmäinen inarinsaa-
melainen väittelee tohtoriksi inarinsaamen kieleen liittyvästä 
aiheesta ja osittain inarinsaamen kielellä. (Marja-Liisa Olthuis: 
Inarinsaamen lajinnimet. Lintujen ja sienten kansannimitys-
ten historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen 
metodiikkaa).

2008 Anarâškielâ servissä käynnistyy inarinsaamen kielen elvy-
tyshanke, jota johtaa Marja-Liisa Olthuis. Anarâškielâ servi 
käynnistää inarinsaamenkieliset harrastusillat Anarâš eehid. 
Inarinsaamelaisten oikeuksia ajamaan perustetaan yhdistys 
Anarâšah rs – Inarinsaamelaiset ry.

2009 Alkaa vuoden kestävä inarinsaamen kielen täydennyskoulutus 
opettajille ja muille kielen siirtymisen kannalta tärkeille am-
mattiryhmille. Tämän myötä kieliyhteisöön tulee 17 uutta, kou-
lutettua kielenpuhujaa. Koulutuksessa käytetään ensimmäisen 
kerran kielimestari-menetelmää, joka tuo vanhemmat, äidin-
kieliset inarinsaamen puhujat mukaan kielensiirtämistyöhön.
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2010 Inarinsaamen kielen opetus käynnistyy Ivalon alakoulussa 
tauon jälkeen. Inarinsaameksi aletaan opettaa joitakin ainei-
ta Inarin koulun yläluokilla. Inarinsaamen kielikerhotoiminta 
alkaa Nellimissä. Ivalossa alkaa kymmenen vuoden tauon jäl-
keen inarinsaamen kielipesätoiminta. Inarinsaamenkielinen 
lauluryhmä Koškepuško alkaa esittää ja äänittää inarinsaamen-
kielisiä käännöskappaleita. Matti Morottaja vihitään Helsingin 
yliopiston kunniatohtoriksi ansioistaan inarinsaamen kielen 
revitalisaation hyväksi.

2011 SOGSAKK aloittaa kokovuotisen inarinsaamen linjan. Inarin ky-
län kielipesä jaetaan kahtia pienempien ja isompien lasten eril-
lisiksi kielipesiksi. Anarâškielâ servin pitkäaikaiset vetäjät Matti 
Morottaja ja Ilmari Mattus vetäytyvät yhdistyksen johdosta ja 
tilalle valitaan puheenjohtajaksi Marja-Liisa Olthuis ja sihtee-
riksi Petter Morottaja. Facebookissa perustetaan inarinsaamen-
kielinen keskustelu- ja tiedotusryhmä Anarâškielâ orroomviste.

2012 Inarinsaamen opetus Giellagas-instituutissa laajenee syventä-
viin opintoihin.

2014 Ensimmäiset kaksi maisteria valmistuvat inarinsaamen kielen 
koulutusohjelmasta Giellagas-instituutissa. Anarâškielâ servi 
aloittaa mittavan kieliteknologiahankkeen Tromssan yliopiston 
Giellatekno-keskuksen kanssa. Anarâškielâ servillä on kaikkien 
aikojen vilkkain vuosi kustannustoiminnan saralla: vuoden ai-
kana julkaistaan kahdeksan inarinsaamenkielistä kirjaa. Ivalon 
alakoulussa alkaa inarinsaamenkielinen aineopetus kahdessa 
oppiaineessa. Inarinsaamen kielellä esiintyvä Aila Duo voittaa 
Sami Grand Prix -laulukilpailun Kautokeinossa ja sijoittuu toi-
seksi eurooppalaisten vähemmistökielisten laulujen kilpailussa 
Liet International.
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Liite  3:  UNESCO:n uhanalaisuuden ja 
el invoimaisuuden ar viointiy t yökalun 
ar viointiasteikot
(UNESCO ad hoc group on endangered languages 2003)

Factor 1: Intergenerational Language Transmission

Degree of Endangerment Grade Speaker Population 
safe 5 The language is used by all ages, from children 

up. 
unsafe 4 The language is used by some children in all 

domains; it is used by all children in limited 
domains. 

defi nitively endangered 3 The language is used mostly by the parental 
generation and up. 

severely endangered 2 The language is used mostly by the 
grandparental generation and up. 

critically endangered 1 The language is used mostly by very few 
speakers, of great-grandparental generation. 

extinct 0 There exists no speaker. 

Factor 3: Proportion of Speakers within the Total Population

Degree of Endangerment Grade Proportion of Speakers Within the Total Reference Population  
safe 5 All speak the language. 
unsafe 4 Nearly all speak the language. 
defi nitively endangered 3 A majority speak the language. 
severely endangered 2 A minority speak the language. 
critically endangered 1 Very few speak the language. 
extinct 0 None speak the language. 
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Factor 4: Trends in Existing Language Domains

Degree of Endangerment Grade Domains and Functions 
universal use 5 The language is used in all domains and for all 

functions 
multilingual parity 4 Two or more languages may be used in most 

social domains and for most functions. 
dwindling domains 3 The language is in home domains and for many 

functions, but the dominant language begins to 
penetrate even home domains. 

limited or formal domains 2 The language is used in limited social domains 
and for several functions 

highly limited domains 1 The language is used only in a very restricted 
domains and for a very few functions 

extinct 0 The language is not used in any domain and for 
any function. 

Factor 5: Response to New Domains and Media

Degree of Endangerment Grade New Domains and Media Accepted by the Endangered Language 
dynamic 5 The language is used in all new domains. 
robust/active 4 The language is used in most new domains. 
receptive 3 The language is used in many domains. 
coping 2 The language is used in some new domains. 
minimal 1 The language is used only in a few new 

domains. 
inactive 0 The language is not used in any new domains. 

Factor 6: Materials for Language Education and Literacy

Grade Accessibility of Written Materials 
5 There is an established orthography, literacy tradition with 

grammars, dictionaries, texts, literature, and everyday media. 
Writing in the language is used in administration and education. 

4 Written materials exist, and at school, children are developing 
literacy in the language. Writing in the language is not used in 
administration. 
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3 Written materials exist and children may be exposed to the 
written form at school. Literacy is not promoted through print 
media. 

2 Written materials exist, but they may only be useful for some 
members of the community; and for others, they may have a 
symbolic signifi cance. Literacy education in the language is not a 
part of the school curriculum. 

1 A practical orthography is known to the community and some 
material is being written. 

0 No orthography available to the community. 

Factor 7: Governmental and Institutional Language Attitudes And Policies, Inclu-
ding Offi  cial Status and Use

Support Grade Offi  cial Attitudes toward Language 
equal support 5 All languages are protected. 
diff erentiated support 4 Minority languages are protected primarily as 

the language of the private domains. The use of 
the language is prestigious. 

passive assimilation 3 No explicit policy exists for minority 
languages; the dominant language prevails in 
the public domain. 

active assimilation 2 Government encourages assimilation to the 
dominant language. There is no protection for 
minority languages. 

forced assimilation 1 The dominant language is the sole offi cial 
language, while non-dominant languages are 
neither recognized nor protected. 

prohibition 0 Minority languages are prohibited. 

Factor 8: Community Members’ Attitudes toward Their Own Language

Grade Community Members’ Attitudes toward Language 
5 All members value their language and wish to see it promoted. 
4 Most members support language maintenance. 
3 Many members support language maintenance; others are 

indifferent or may even support language loss. 
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2 Some members support language maintenance; others are 
indifferent or may even support language loss. 

1 Only a few members support language maintenance; others are 
indifferent or may even support language loss. 

0 No one cares if the language is lost; all prefer to use a dominant 
language. 

Factor 9: Amount and Quality of Documentation

Nature of Documentation Grade Language Documentation 
superlative 5 There are comprehensive grammars and 

dictionaries, extensive texts; constant fl ow of 
language materials. Abundant annotated high-
quality audio and video recordings exist. 

good 4 There are one good grammar and a number 
of adequate grammars, dictionaries, texts, 
literature, and occasionally updated everyday 
media; adequate annotated high-quality audio 
and video recordings. 

fair 3 There may be an adequate grammar or 
suffi cient amount of grammars, dictionaries, 
and texts, but no everyday media; audio and 
video recordings may exist in varying quality 
or degree of annotation. 

fragmentary 2 There are some grammatical sketches, word-
lists, and texts useful for limited linguistic 
research but with inadequate coverage. Audio 
and video recordings may exist in varying 
quality, with or without any annotation. 

inadequate 1 Only a few grammatical sketches, short word-
lists, and fragmentary texts. Audio and video 
recordings do not exist, are of unusable quality, 
or are completely un-annotated. 
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