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Esipuhe

Ensin oli puhe. Myöhemmin ihminen keksi kirjoituksen. Suullisesta kielenkäytös-
tä kirjoittamiseen johtavaa kehitystä kutsutaan kirjallistumiseksi. Tässä julkaisussa 
käsitellään kirjallistumista pohjois-, inarin- ja koltansaamen, Suomen romanikielen 
sekä suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen näkökulmasta.

Kirjallistuminen on yhteiskunnallinen ilmiö. Kirjallistuminen mullistaa tiedon-
välityksen, ja se murtaa ajan ja paikan rajat. Kirjallinen kielenkäyttö mahdollistaa 
myös paljon tehokkaamman vallankäytön. Kirjallistumaton kieli jää kirjallistuneen 
vallan kielen jalkoihin ja joutuu vähemmistökieleksi.

Kirjallistumista on viime aikoina ryhdytty tutkimaan yhä enemmän. Suomessa 
toimii esimerkiksi tutkijaverkosto Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun 
Suomessa (http://www.�nlit.�/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm) ja 
Sveitsissä on käynnissä saksan kielen kirjoittamisen alkuvaiheita koskeva tutkimus-
hanke (http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm); ks. myös esimerkiksi 
Röcke & Schaefer 1996, Ehler & Schaefer 1998, Honko 2000, Ostler & Rudes 2000, 
Glaser & Nievergelt 2004, Patnaik & Hasnain 2006, Lassila 2008. Tässä julkaisussa 
Pirkko Nuolijärvi kirjoittaa kirjallistumisesta yleiseltä kannalta. Kaarina Vuolab-
Lohi kertoo, miten saamelaiset alkuperäiskansana tekevät kirjallistumisen kautta 
oman alueensa, omat paikkansa näkyviksi. Aiheena on saamenkielisten nimien nä-
kyminen niin tienviitoissa kuin kartoissakin.

Monia kieliä on jo pitkään käytetty kirjallisesti. Perinteisten suomalaisten vä-
hemmistöjen kielistä saamea on kirjoitettu jo satoja vuosia (Seurujärvi-Kari 2005). 
Ensimmäinen saamenkielinen kirja ilmestyi 1600-luvun alussa (Andreae 1619). 
Saamenkielisten kirjojen varhaishistoriasta Suomessa ja sen kytköksistä kirkon toi-
mintaan kirjoittaa Sophie Capdeville. Marja-Liisa Olthuis käsittelee inarinsaamen 
kirjallistumisen alkuvaiheita ja nykynäkymiä, ja Satu Moshniko� kertoo koltansaa-
men kivikkoisesta taipaleesta kirjakieleksi.

http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm
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On myös kieliä, joiden kirjallista käyttöä on ruvettu pohtimaan vasta hiljan. 
Näitä ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, joita tässä julkai-
sussa käsittelee Leena Savolainen. Kuten Kimmo Granqvistin artikkelista ilmenee, 
Suomen romanikielen kirjallinen käyttö ei ole kovin vanhaa eikä vakiintunutta; 
romaniksi kirjoittamisen tarpeesta on erilaisia käsityksiä.

Kirjallistumista on myös yksilötasolla. Koulun ensimmäisiä tehtäviä on opettaa 
lukemaan ja kirjoittamaan, ja useimmat ihmiset oppivatkin kirjoitetun kielen vasta 
koulussa. Jos oma äidinkieli ei ole enemmistökieli, kirjallistuminen tapahtuu usein 
vieraalla kielellä. Henkilökohtaisia kokemuksia ja tuntemuksia oman vähemmis-
töäidinkielen kirjallisesta käytöstä tuovat esille Henry Hedman, Mertsi Lindgren, 
Petter Morottaja, Jouni Moshniko� ja Tiina Sanila. Päivi Mäntylä ja Pia Taalas kes-
kustelevat viittomakielellä. Voimmekin pohtia, vastaako tämä tätä julkaisua varten 
nauhoitettu viittomakielinen keskustelu puhuttujen kielten kirjallista käyttöä.

Julkaisun vähemmistökielten kirjoittajat ovat laatineet artikkelinsa ensin äidin-
kielellään, minkä jälkeen he ovat muokanneet kirjoituksensa suomenkielistä ylei-
söä varten.

Julkaisun laatimista ovat edistäneet oikolukijoina Salli Kankaanpää, Eino Ko-
ponen ja Marja Torikka. Viittomakieliset käännökset on laatinut ja viittonut Päivi 
Mäntylä. Julkaisun nimen keksi Kirsti Aapala. Heille ja kaikille kirjoittajille kirjoi-
tan lämpimän kiitoksen.

Helsingissä kansainvälisenä äidinkielen päivänä 2009

Klaas Ruppel
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
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Ovdasáhka

Álggos olmmoš hálai. Maŋŋeleappos fuobmái čállit. ”Girjiluvvan” mearkkaša 
njálmmálaš giela ovdáneami čálalaš giellan. Dát artihkalčoakkáldat gieđahallá 
čállojuvvon giela geavaheami davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiela, Suoma romá-
nagiela ja suoma ja suomaruoŧŧelaš seavagiela čalmmiiguin.

Čállinhámi šaddan lea servodatlaš iđa. Čállojuvvon giela geavaheapmi nuppás-
tuhttá dieđu gaskkusteami ja cuvke áiggi ja báikki rájiid. Čállojuvvon giela gea-
vaheapmi dahká vejolažžan maid geavahit válddi beaktileappot. Giella, mas ii 
čállojuvvon hápmi, duolmmahallá válddi čállin gillii, ja gártá unnitlogu giellan.

Dutkit  leat  dáid  áiggiid  dutkagoahtán  ain  eambbo  čállojuvvon  giela geava-
heami: Suomas doaibmá dutki�erpmádat Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-lu-
vun Suomessa (http://www.�nlit.�/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm),  
Sveiccas  lea  álggahuvvon  duiskkagiela  čállima  álgoáiggiid  dutkanprošeakta 
(http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm); gč. maid omd. Röcke & 
Schaefer 1996, Ehler & Schaefer 1998, Honko 2000, Ostler & Rudes 2000, Glaser 
& Nievergelt 2004, Patnaik & Hasnain 2006, Lassila 2008. Čállojuvvon giela gea-
vaheami birra almmolaš dásis čállá dán publikašuvnnas Pirkko Nuolijärvi. Káre 
Vuolab-Lohi muitala, mo sápmelaččat eamiálbmogin loktejit čállinhámi geavahe-
miin iežaset guovllu ja báikkiid oidnosii. Gažaldat lea sámegiel namaid oidnomis 
sihke geaidnoguorain ja kárttain.  

Eatnat gielat leat guhká geavahuvvon čálalaččat. Suoma árbevirolaš unnitlogu-
gielain sámegiella lea čállojuvvon čuđiid jagiid. Vuosttas sámegiel girji almmus-
tuvai 1600-logu álggus (Andreae 1619). Sámegiel girjjiid álgohistorjjás Suomas 
ja dan oktavuođas girku doaimmaide čállá Sophie Capdeville. Marja-Liisa Olthuis 
gieđahallá anárašgiela čállima álgoáiggiid ja dálá oainnuid, ja Satu Moshniko� 
muitala nuortalašgiela lossa bálgás girjegiellan..

Leat maid gielat, maid geavaheami čálalaččat leat suokkardišgoahtán easkká dáid 
áiggiid. Dat leat suoma ja suomaruoŧŧelaš seavagiella, maid dán artihkalčoakkáldagas 

http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm
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gieđahallá Leena Savolainen. Dego Kimmo Granqvista artihkkalis boahtá ovdan, 
Suoma románagiela girjjálaš geavaheapmi ii leat nu boaris iige stáđásmuvvan; dárb-
bus čállit romanagillii leat iešguđetlágan oainnut.

Čállinhámi šaddan dáhpáhuvvá maid ovttat olbmo dásis. Skuvlla vuosttas bar-
gun lea oahpahit lohkat ja čállit, ja eatnašat ohppetge čállojuvvon giela easkka 
skuvllas. Juos iežas eatnigiella ii leat eanetlogugiella, čállima oahppan dáhpáhuvvá 
dávjá vierrogillii. Vásáhusaideaset ja dovdamušaideaset iežaset unnitlogueatni-
giela girjjálaš geavaheames buktet ovdan Henry Hedman, Mertsi Lindgren, Petter 
Morottaja, Jouni Moshniko� ja Tiina Sanila. Päivi Mäntylä ja Pia Taalas ságasteaba 
seavagillii. Mii sáhttitge suokkardallat, vástidago dát dán publikašuvnna várás bád-
dejuvvon seavagiel ságastallan hállojuvvon gielaid čálalaš geavaheami.

Čoakkáldaga unnitlogugiel čállit leat čállán iežaset artihkkala vuos iežaset eat-
nigillii ja dan maŋŋá heivehan čállosa suomagielagiid várás.

Čoakkáldaga ráhkadeames leat veahkehan Salli Kankaanpää, Eino Koponen ja 
Marja Torikka. Seavagiel jorgalusaid lea heivehan ja seavvan Päivi Mäntylä. Nama 
artihkalčoakkáldahkii fuobmái Kirsti Aapala. Sidjiide ja buot čálliide čálán liekkus 
giitosa.

Helssegis álbmogiidgaskasaš eatnigiela beaivve 2009

Klaas Ruppel
Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáš
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Ovdâsaahâ

Vistig lâi sárnum. Maŋeláá olmooš raahtij čäällim. Čaallum häämi kevttimáin 
uáivilduvvoo viggâm njálmálâš kielâkevttimist kielâ čälimân. Taan almostitmist 
kieđâvuššoo čaallum häämi kevttim pajekielâ, anarâš- já nuorttâlâškielâ, Suomâ 
roomaankielâ já meiddei syemmilâš já suomâ-ruátálâš seevvimkielâ uáinust.

Čaallum häämi kevttim lii ohtsâškoddálâš almoon. Tot muttá tiäđu ovdâskulij 
tuálvum, já tot nubástut ääigi já pääihi rääji. Kirjálâš kielâkevttim taha meiddei 
máhđulâžžân čuuvtij pehtilub vääldikevttim. Kielâ, mast ij kevttuu čaallum häämi, 
páácá taggaar kielâ juolgijd, mast lii jo čaallum häämi. Talle kielâ páácá ucceeblo-
vokiellân.

Totkeeh  láá  majemui  aigij  ain  eenâb  čuávvum  čaallum  häämi  kevttim: 
Suomâst   tuáimá   om.   totkeeviärmádâh    Kansanihmiset   ja   kirjallistuminen  
1800-luvun  Suomessa  ’Aalmugulmuuh  já  čaallum  häämi  1800-lovo  Suomâst’ 
(http://www.�nlit.�/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm).    Sveeicist 
lii    joođoost    saksakielâ    čäällim    algâpuudân    kyeskee    tutkâmhaahâm   
(http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm); keejâ meid om. Röcke & 
Schaefer 1996, Ehler & Schaefer 1998, Honko 2000, Ostler & Rudes 2000, Glaser & 
Nievergelt 2004, Patnaik & Hasnain 2006, Lassila 2008. Taan almostitmist Pirkko 
Nuolijärvi čáálá almolâš uáinust čaallum häämi kevttimist. Kaarina Vuolab-Lohi 
muštâl, maht sämmiliih algâaalmugin �nnejeh čaallum häämi kevttim peht jieijâs 
kuávlu, jieijâs soojijd uáinusân. Koččâmuš lii sämikiel noomâi oinuumist luoddâ-
koolbâin já kárttáin.

Maaŋgah kielah láá jo kuhháá kevttum kirjálávt. Ärbivuáválâš syemmilâš ucceeb-
lovoi kielâin sämikielâ lii čaallum jo čuođijd iivijd. Vuosmuš sämikiel kirje almostui 
1600-lovo aalgâst (Andreae 1619). Sämikiel kiirjij aarâhhistorjást Suomâst já ton 
ohtâvuođâin kirho toimáid čáálá Sophie Capdeville. Marja-Liisa Olthuis kieđâvuš 
anarâškielâ čaallum häämi algâaaigijd já tááláid uáinuid, já Satu Moshniko� muštâl 
nuorttâlâškielâ kiäđgáás pálgást kirjekiellân.

http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm
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Láá meiddei kielah, moi kirjálâš kiävttu lii smiettum esken täi aigij. Tágáreh kie-
lah láá syemmilâš já suomâ-ruátálâš seevvimkielâ, maid taan almostitmist kieđâvuš 
Leena Savolainen. Tego Kimmo Granqvist čielgee artikkâlstis, Suomâ roomaankielâ 
kirjálâš kevttim ij lah puáris ige vuáhádum; táárbust čäälliđ roomaankielân láá 
maaŋgâmuđusâš uáinuh.

Čaallum häämi šoddâm tábáhtuvá meiddei ovtâskâs ulmuu tääsist. Škoovlâ oh-
tân vuosmuin pargoin lii máttááttiđ luuhâđ já čäälliđ, já iänááš ulmuuh uáppih-uv 
čaallum kielâ esken škoovlâst. Jis ulmuu eenikielâ ij lah eenâblovokielâ, čaallum 
häämi šoddâm tábáhtuvá távjá viereskiellân. Persovnlâš feeriimijd já tobdoid uc-
ceeblovoeenikielâstis pyehtih uáinusân Henry Hedman, Mertsi Lindgren, Petter 
Morottaja, Jouni Moshniko� já Tiina Sanila. Päivi Mäntylä já Pia Taalas savâstâllâv 
seevvimkielân. Pyehtip-uv smiettâđ, västid-uv taan almostittem várás päddejum 
seevvimkielâ savâstâllâm sarnum kielâi kirjálâš kevttim.

Taan almostittem ucceeblovokielâi čälleeh láá valmâštâm artikkâlis vistig jieijâs 
eenikielân, mon maŋa sij láá hammim čallus suomâkiel lohhei várás. 

Almostittem rähtim láá ovdedâm njuálgulohhen Salli Kankaanpää, Eino Koponen 
já Marja Torikka. Seevvimkielâ jurgâlusâid lii ráhtám já siävvám Päivi Mäntylä. 
Almostittem noomâ lii hutkâm Kirsti Aapala. Sijjân já puoh čälleid čálám lieggâ 
kijttos. 

Helsigist almugijkoskâsâš eenikielâ peeivi 2009

Klaas Ruppel
Päikkieennâm kielâi tutkâmkuávdáš
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Alggsääʹn

Vuõššân leäi mainstumuš. Tõn mâŋŋa ooumaž hohssai äʹlǧǧed ǩeeʹrjted. Ko mains-
tum ǩiõlâst seeʹrdet ǩeeʹrjtumuʹšše, tõn nõõmtet ǩeʹrjstõõvvmõšân. Tän ǩeeʹrjest 
ǩiõttʼtõõlât ǩeʹrjstõõvvmõõžž tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõli, Lääʹddjânnam 
romanǩiõl di lääʹdd da lääʹddruõcc sieʹvvemǩiõli peäʹlnn.

Ǩeʹrjstõõvvmõš kooll õhttsažkådda. Ǩeʹrjstõõvvmõš mållj sakkumuužž da mordd 
raajid ääiʹj da pääiʹǩ kõõskâst. Ǩeeʹrjlaž ǩiõl âânnmõš raavad vääʹld âânnmõõžž. 
Ǩeʹrjstõõvteʹmes ǩiõll kuâđđai ǩeʹrjstõõvvâm vääʹld ǩiõl vuâlla da tõʹst šâdd 
minoritetǩiõll.

Ânnʼjõžääiʹj lie älggam tuʹtǩǩeed ǩeʹrjstõõvvmõõžž jäänab da jäänab. Lääʹddj-
ânnmest tuåimm ouddmiârkkân tuʹtǩǩeejai säiʹmm Kansanihmiset ja kirjallistuminen 
1800-luvun Suomessa (http://www.�nlit.�/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.
htm) da Sveiccjânnmest lij jååttmen tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõs, kååʹtt kuâskk saksslaǩiõl 
ǩeeʹrjtumuužž alttumuužž (http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm); 
ǩiõčč ouddmiârkkân še Röcke & Schaefer 1996, Ehler & Schaefer 1998, Honko 2000, 
Ostler & Rudes 2000, Glaser & Nievergelt 2004, Patnaik & Hasnain 2006, Lassila 
2008. Tän ǩeeʹrjest Pirkko Nuolijärvi ǩeerjat ǩeʹrjstõõvvmõõžžâst takai peäʹlnn. 
Kaarina Vuolab-Lohi maainast tõʹst, što mäʹhtt säʹmmla alggmeeran tueʹjjee jiijjez 
vuuʹdid da jiijjez pääiʹǩid kuâsttjeejen ǩeʹrjstõõvvmõõžž veäkka. Teemmen lij, što 
mäʹhtt sääʹmǩiõllsaž nõõm kuâsttje čuâǥǥaskõõlbin da kaartin še.

Määŋgid ǩiõlid lie ǩeeʹrjtum juʹn kuuʹǩǩ ääiʹj. Lääʹdd vuäʹmm minoritettǩiõlin 
sääʹmǩiõʹlle lij ǩeeʹrjtum juʹn čueʹđi eeʹjji ääiʹj (Seurujärvi-Kari 2005). Vuõssmõs 
sääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjj iʹlmstõõvi 1600-lååǥǥ aalǥâst (Andreae 1619). Sääʹmǩiõllsaž 
ǩeeʹrji aalǥâžhistoriast Lääʹddjânnmest da tõn õhttvuõđâst ceerkav tuåimmjumuʹšše 
ǩeeʹrjat Sophie Capdeville. Marja-Liisa Olthuis ǩiõttʼtââll aanarsääʹmǩiõl ǩeʹrj-
stõõvvmõõžž aalǥ da tän peeiʹv, da Satu Moshniko� maainast nuõrttsääʹmǩiõl 
šõddmest ǩeʹrjjǩiõllân, koʹst lie leäm juõʹǩǩnallšem vaiggâdvuõđ.

http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm
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Lie nåkam ǩiõl še, kooi ǩeeʹrjlaž âânnmõõžž lie älggam emansa smiõttâd.  Täk 
lie ouddmiârkkân lääʹdd da lääʹddruõcc sieʹvvemǩiõll, koid tän ǩeeʹrjest ǩiõttʼtââll 
Leena Savolainen. Kimmo Granqviist artikkel pohtt õlmmsa tõn, što Lääʹddjânnam 
romanǩiõl ǩeeʹrjlaž âânnmõš ij leäkku čuuʹt vuäʹmes ij ni põõššinallšem; tarbbsest 
ǩeeʹrjted romanǩiõʹlle lie jeeʹresnallšem �ʹttjõõzz.

Ǩeʹrjstõõvvmõš šâdd õõutoummu tääʹzzest še. Škooul vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij 
mättʼted lookkmõõžž da ǩeeʹrjtumuužž, da määŋg oummu mättje ǩeeʹrjtum ǩiõl 
eman škooulâst. Teʹl ko jiijjes jieʹnnǩiõll ij leäkku majoritettǩiõll, ǩeʹrjstõõvvmõš 
šâdd tääuʹjben veeʹres ǩiõlin. Personlaž ǩiõččlâʹstmõõžžid da tobdmõõžžid jiijjez 
minoriettjieʹnnǩiõl ǩeeʹrjlaž âânmõõžžâst poʹhtte ouʹdde Henry Hedman, Mertsi 
Lindgren, Petter Morottaja, Jouni  Moshniko� da Tiina Sanila. Päivi Mäntylä da Pia 
Taalas saaǥstâʹlle sieʹvvemǩiõlin. Mij vueiʹttep smiõttâd tõn, što vaʹsttad-a tät tän 
ǩeeʹrj diõtt leânttuum saǥstõõllmõš mainstum ǩiõli ǩeeʹrjlaž âânnmõõžž.

Tän ǩeeʹrj minoritettǩiõli ǩeeʹrjteei lie raajjâm ǩeeʹrjtõõzzâz vuõššân sij jieʹnn-
ǩiõʹlle da tõn mâŋŋa muåššâm tõid lääʹddǩiõllsaž lookkji vääras.

Ǩeeʹrj šõddmõõžž lie vieʹǩǩtam vuõigglookkjen Salli Kankaanpää, Eino Koponen 
da Marja Torikka. Sieʹvvemǩiõllsaž jåårǥlâttmõõžž lij raajjâm da seävvam Päivi 
Mäntylä. Ǩeeʹrj nõõm hohssji Kirsti Aapala. Siʹjjid da pukid ǩeeʹrjteejaid ǩeeʹrjtam 
jõnn späʹsseb.

Heʹlssnesst meeraikõskksaž jieʹnnǩiõllpeeiʹv 2009

Klaas Ruppel
Dommjânnmlaž ǩiõli tuʹtǩǩeemkõõskõs
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Naaluno  rakkiba

Vaagos sas rakkiba. Paalaldunes komunis  laȟtas ranniba. Barjiba so liedavela mos-
kovitiko tšimbata ar ranniba khaarena rannibosko bryjiba. Aro dauva oppenbaariba 
rakkavena rannibosko byrjibosta botnosko, inarisko ta kolttako saamesko tšimbako, 
�nitiko kaalengo tšimbako ta �nitiko ta �nitiko sveittiko merknosko tšimbako dik-
kibosko knuutosta.

Rannibosko byrjiba hin tšetano thaaneskiiro saaka. Rannibosko byrjiba parila 
pherde džaanibosko rigiba, ta douva phagila tiijako ta stedokso grensi. Rannide 
tšimb tšeerela myördamanneske nii buut fendide vollako rikkiba. Tšimb so na byr-
judiine rannen nouruvela aro rannide tšimbako vollako piere ta dotta vela minori-
teetosko tšimb.

Rannibosko byrjiba hin roodide aro sisto tiiji buutide ta buutide. Aro Finnosko 
them hin naaluno merknosko roodiboskiirengo verkos Kansanihmiset ja kirjallistu-
minen 1800-luvun Suomessa (http://www.�nlit.�/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjal-
listuminen.htm). Aro Sveitsisko them hin projektos kai roodena kakjako tšimbako 
rannibosko byrjiba (http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm); dik nii 
naaluno merknoske Röcke & Schaefer 1996, Ehler & Schaefer 1998, Honko 2000, 
Glaser & Nievergelt 2004, Patnaik & Hasnain 2006, Lassila 2008. Aro dauva op-
penbaariba Pirkko Nuolijärvi rakkavela dotta, so rannibosko byrjiba hin. Kaarina 
Vuolab-Lohi rakkila  dotta, sar saamesko komuja sar byrjibosko folki tšeerena ran-
nibosko jelpibossa pengo iega thaane, pengo iega stedi dissuvitikeske. Lako teema 
hin, sar saamesko tšimbako naave dissuvena aro  drommesko vieȟki ta karti.

Buut tšimba hin rannide aka langȟto tiija. Phurane �nitiko minoriteetengo 
tšimbenna saamesko tšimb hin rannide buut ȟeel bereȟ. Vaaguno liin aro saamesko 
tšimb sas oppenbaaride aro 1600 bereȟȟesko byrjiba (Andreae 1619).  Saamesko 
tšimbako liinengo siigo historiatte aro Finnosko them ta doolesko tšetibi khan-
garjaha rannela Sophie Capdeville. Marja-Liisa Olthuis rannela inarisko saamesko 

http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.finlit.fi/tutkimus/kansanihmiset_ja_kirjallistuminen.htm
http://www.forschungsportal.ch/unizh/p8436.htm
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tšimbako byrjiba ta aka diivesko dikkibi, ta Satu  Moshniko�  rakkila kolttako saa-
mesko tšimbako barruno drommesta rannide tšimbake.

Hin  nii tšimba, doolengo ranniba hin byrdude tenkaven innasto kutti tiijako 
paalal. Dala hin �nitiko ta �nitiko sveitteko merknosko tšimb, doolenna rannela 
aro dauva oppenbaariba Leena Savolainen.  Jakkes sar Kimmo Granqvistisko artik-
los phennela, �nitiko kaalengo tšimb naa na rannade panna langȟto tiija; komujen 
hin nii vauro ȟlaaga džintako rikkibi dotta om kaalengo tšimb hyövula rannen. 

Rannibosko byrjiba aaȟȟela nii apo individualno komunisko ȟleetiba. Skoolako 
vaagune tšeerbi hin te sikjavel te drabavel ta rannel, ta koni buutide komuja sikju-
venaki rannimen tšimb aro skoola. Om iego dako tšimb naa majoriteetosko tšmb, 
rannibosko byrjiba fanula ofti frembo tšimbaha. Iega pinsibi iego minoriteetosko 
tšimbako rannibosta lena naal Henry Hedman, Mertsi Lindgren, Petter Morottaja, 
Jouni Moshniko� ta Tiina Sanila. Päivi Mäntylä ta Pia Taalas rakkavena merknos-
ko tšimbaha. Vojuvahaki tenkaven, hinko merknosko tšimbako rakkiba so dorjade 
dauva oppenbaaribosko ȟaal itȟlaaga sar rakkade tšimbengo ranniba.

Dauva oppenbaaribosko minoriteetengo tšimbengo ranniboskiire hin tšerde 
pengo artikli pengo dako tšimbaha, doolesko paalan joon hin laagade pengo rannibi 
�nitiko tšimbakiero dradiboskierenge. 

Oppenbaaribosko laagiba hin jelpade sar horttibosko drabiboskiire Salli 
Kankaanpää, Eino Koponen ta Marja Torikka. Risibi aro merknosko tšimb hin 
tšerdas Päivi Mäntylä. Oppenbaaribosko nau  laȟtas Kirsti Aapala. Lenge ta saaro 
ranniboskiirenge me rannaa tatto paarkiba.

Aro Baro fooros, folkengo maȟkurno dako tšimbako diives 2009

Klaas Ruppel
Finnosko tšimbengo instituutos
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Pirkko Nuolijärvi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kirjallistuminen kielisosiologisena ja 
sosiolingvistisenä ilmiönä

Kulttuurimme keskeisiä jaotteluja on jako kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutuk-
seen. Tämä jaottelu on sekä diakronisesti että synkronisesti yhteisöjen kielielämää 
jäsentävä jako. Tässä katsauksessa käsittelen kirjallistumisilmiötä kolmesta toisiin-
sa limittyvästä näkökulmasta. Ensimmäiseksi tarkastelen kirjallistumista itse kielen 
näkökulmasta eli siitä, mitä kielelle tapahtuu, kun se otetaan vähitellen kirjalliseen 
käyttöön ja siitä tehdään sopimuksia. Tätä tarkastelua voi pitää sosiolingvistisenä. 
Toiseksi tarkastelen asiaa kieliyhteisön näkökulmasta eli siitä, mitä yhteisössä ta-
pahtuu, kun sen elämä kirjallistuu. Kolmanneksi katseen kohteena on yksilö ja se, 
miten kirjallistuminen tulee osaksi yksilön elämää ja muuttaa sitä. Yhteisön ja yksi-
lön kirjallistumisessa on enemmänkin kysymys (kieli)sosiologisista seikoista, siitä, 
miten kieli yhteiskunnassa nähdään ja millaiset ulkoiset mahdollisuudet yhteisöllä 
tai yksilöllä on kielen kirjalliseen käyttöön. Lopuksi keskustelen kirjallistumisesta 
limittäisenä ja peräkkäisenä ilmiönä ja pohdin uuden ilmiön, destandardoinnin, 
olemassaoloa nykyisissä kieliyhteisöissä.
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Kielen standardisointiprosessi ja standardikieli

Kirjallistumisprosessia kuvattaessa keskeinen käsite on standardi tai standardikie-
li. Standardin määrittäminen on keskeinen kirjallistumisprosessin osa, mutta se ei 
tietenkään ole kirjallistumisen synonyymi. Kirjallistuminen alkaa paljon aikaisem-
min kuin standardin systemaattinen määrittäminen. Silti tarkastelen kirjallistumis-
ta hyvin pitkään standardikielen peilissä, koska sen avulla voi havainnollistaa itse 
kirjallistumisen prosessin tietoisinta kielen kehittämisen vaihetta sekä kielen että 
kieliyhteisön kannalta. Tuskin nimittäin voi ajatella kirjallistumisprosessia, johon 
standardin määrittäminen ei ennen pitkää kuuluisi.

Sosiolingvistisestä näkökulmasta standardointi on yleisesti määritelty neliosaise-
na prosessina: normin valinta (selection of norm), kodi�ointi (codi�cation of form), 
funktionaalisten seikkojen huomioon ottaminen eli standardikielen rekisterien mää-
rittely (elaboration of function) ja yhteisön hyväksyntä (acceptance by the commu-
nity). (Ks. Haugen 1966.) Tilannetta voi havainnollistaa seuraavaan tapaan:

Muoto Tehtävä

Yhteisö Valinta Hyväksyntä

Kieli Kodi�ointi Kehittäminen

Kieltä siis kodi�oidaan ja kehitetään edelleen, yhteisö tekee valinnan ja hy-
väksyy, tuleeko kielestä sen standardikieli vai ei. Matka murteesta tai murteista 
yhteisesti hyväksytyksi normikieleksi vaihtelee, mutta periaatteessa normikielen 
kehityksen voi asettaa tällaiseen uomaan. Kysymys on päällekkäisistä, toisiinsa li-
mittyvistä prosesseista.

Sosiolingvistiikassa on keskusteltu paljon standardin luonteesta ja standardi-
kieleen johtavasta prosessista (ks. esim. Hudson 1983: 33–34). Haugenin esittämä 
jaottelu on jonkinlainen skeema, joka on tunnistettavissa standardikieltä rakenta-
vissa prosesseissa, vaikka todellisuus ei koskaan ole tietenkään näin suoraviivainen. 
Tähän liittyy se, että standardikielen ja murteen raja ei aina ole itsestään selvä 
eivätkä prosessit ole peräkkäisiä, mihin palaan tuonnempana. Kirjoitetulle stan-
dardille ominaisena piirteenä pidetään kuitenkin sitä, että se on kaikille yhteinen 
ja että siinä on suhteellisen vähän variaatiota, voi puhua kenties suorastaan inva-
riantista kielimuodosta tai ainakin pyrkimyksestä invarianttiin muotoon (Milroy 
2006: 133). Todellisuudessa täydellistä invarianttia kielimuotoa ei ole, koska kielen 
ominaisuuksiin kuuluu pyrkimys variaatioon.
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Yhteisen standardikielen määrittäminen ja normin valinta voi tapahtua erilaista 
tietä. Normiksi voidaan hyväksyä olemassa oleva varieteetti, joka on hallitsevan 
poliittisen, sosiaalisen, kulttuurisen tai taloudellisen ryhmän kielimuoto, tai kirjoi-
tetun standardikielen normi voi perustua moniin murteisiin, olla niiden yhdistelmä. 
(Petyt 1980: 32–33; Hudson 1983: 33.) Suomen kirjakieli on hyvä esimerkki siitä, 
miten lopulta kirjoitettu standardikieli rakennettiin 1800-luvulla useiden murtei-
den pohjalta, vaikka suomenkielisen yhteisön kirjallistumisen alkuvaiheet 1500- 
ja 1600-luvulla perustuivat enemmän niihin murteisiin, jotka olivat uskonnollisen 
keskuksen Turun ympäristön vaikutuspiirissä, siis lounais- ja hämäläismurteissa. 
Lännestä tuli myös lain kieli ja kulttuuri.

Jotta standardikieli voisi olla kaikkien käytössä samanlaisena, se on kodi�oita-
va. Standardikielen piirteet, korrekti kielimuoto, esitetään kieliopeissa ja sanakir-
joissa. Kun nämä piirteet on esitetty ja ajan oloon vakiinnutettu, jokainen yhteisön 
jäsen opettelee tämän kielimuodon eikä käytä kirjoittaessaan oman murteensa vari-
antteja. Standardikieli opitaan koulussa, eikä se yleensä sellaisenaan ole kenenkään 
äidinkieli.

Valittu varieteetti ei sellaisenaan riitä, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä, eva-
luointia. Standardikieltä on voitava käyttää kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja 
erilaisiin tarkoituksiin: esimerkiksi politiikan, hallinnon, koulutuksen ja tieteen kie-
lenä. Tämä edellyttää sekä uusien termien että erilaisten konventionaalisten tekstu-
aalisten käytänteiden luomista. (Ks. esim. Sandøy & Östman 2004.)

Kieliyhteisön täytyy hyväksyä standardiksi aiottu varieteetti yhteisön yhteiseksi 
kielimuodoksi. Useimmiten kyseessä on valtion kieli, kansalliskieli, mutta standar-
divarieteetti voi olla myös valtion sisällä olevan ryhmän kielimuoto, kuten saamen 
kielten kielimuodot tai Suomen romanikielen standardivarieteetti. Kun standardi 
on hyväksytty, sillä on valtiota tai ryhmää yhdistävä vaikutus, symboliarvo, jonka 
avulla erotutaan muista valtioista tai ryhmistä.

Standardin käsite on jossain määrin ristiriitainen. Sillä tarkoitetaan kuitenkin 
useimmiten kielimuotoa, jolla on kolmenlaisia piirteitä: se on useita murteita puhu-
vien yhteinen varieteetti, sitä pidetään yhteisön prestiisivarieteettina ja käytetään 
kirjoittamiseen ja sitä normitetaan ja kehitetään. (Auer 2009.) Standardin luominen 
ikään kuin vahvistaa kirjallistumisen prosessin; valittu kielimuoto on se kielimuoto, 
jota yhteisö tavoittelee julkisessa ja virallisessa toiminnassaan ja jota se kirjallisesti 
kehittää edelleen. Kirjoitetun kielen valinta- ja kehittämisprosessiin kuuluu myös 
julkisen puhutun standardin vahvistaminen, kuten kävi suomen vakiinnuttamispro-
sessissa 1800-luvun lopulla.
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Yhteisön kirjallistuminen

Standardivarieteetti tulee ajankohtaiseksi silloin, kun kansallinen identiteet-
ti tai ryhmäidentiteetti vahvistuu ja kristallisoituu (vrt. Nuorluoto 2003: 23). 
Kansallisromantiikan aika 1800-luvulla tai eri kansanryhmien revitalisaatioproses-
sit eri aikoina ovat tällaisia kirkastumisen aikoja, ja ajan aatevirtausten tuella yh-
teisöt ovat ryhtyneet rakentamaan itselleen standardia. Siten kielenulkoinen ympä-
ristö on vahvasti vaikuttanut kirjallisen kulttuurin lisääntymiseen ja syvenemiseen 
ja vähitellen standardin määrittämiseen.

Ennen kuin kieliyhteisöllä on standardia ja ennen kuin se siis kieliyhteisönä on 
eräällä tavoin rajattu, sillä on kuitenkin suullisen variaation pohjalle kehittyneitä 
kirjoitettuja kielimuotoja. Omakielinen kirjallistuminen alkaa siten jo silloin, kun 
standardi on eksoglossinen, kuten vaikkapa latina, kirkkoslaavi tai arabia ovat mo-
nille kulttuureille olleet (vrt. Auer 2009). Uskonpuhdistus nosti monissa Euroopan 
maissa kansan kielimuodot eli paikallismurteet kirkon kielimuodoksi. Samoin lain 
kieli oli varhain kansankielinen, ja myös muuta kansalle tarpeellista ohjeistusta 
saattoi olla omalla kielellä. (Häkkinen 1994.)

Sosiolingvistiseltä kannalta yhteisön kirjallinen mutta vielä standardoimaton 
kieli kuuluu kuitenkin vain joillekin käyttöaloille. Kirjoitetun ja sen mukaisen jul-
kisen käyttökielen paikka on monissa yhteisöissä ollut ensin kirkossa ja lakituvassa, 
ja vasta paljon myöhemmin on syntynyt esimerkiksi kaunokirjallisuutta tai tietokir-
jallisuutta. Kansanopetus kirkon piirissä tai sittemmin kansakoululaitos ovat olleet 
kirjallisen kulttuurin kannalta ratkaiseva tekijä.

Kirjoitettu perustuu puhuttuun kieleen, vaikka kirjakielessä voi olla yhteisöit-
täin myös sellaisia ratkaisuja, jotka eivät edusta kieliyhteisön yleisimmin tunnettua 
käyttötapaa. Esimerkkinä voisi mainita suomen kirjakielen d-äänteen, hän-prono-
minin viittaamassa henkilöön se-pronominin sijasta ja kirjakielen ts-yhtymän sanois-
sa katsoa, metsä. Mitkään näistä varianteista eivät ole kuuluneet koko kansan käyt-
töön, vaan vain melko pieni osa on tuntenut ne omasta murteestaan. Tällaiset muo-
dot saattoivat kuitenkin vakiintua kirjoitettuun kieleen,  koska niitä oli käytetty jo 
aiemmin kirjoitetussa kielessä. Standardointiprosessi vain vahvisti niiden asemaa.

Yhteisön kirjallistuminen on vähittäistä ja asteittaista. Kirjoitetun kulttuurin 
piirissä olevat yksilöt ovat yhteisössään välittäjiä, jotka monin tavoin lähentävät 
kirjallista kulttuuria myös niiden keskuudessa, jotka suoraan eivät ole tästä kult-
tuurista osallisia. Kirjallistumisprosessissa yksilöiden merkitys onkin suuri ja kult-
tuurihistoriallisesti mielenkiintoinen.
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Yksilön kirjallistuminen

Yksilön osallisuutta kirjalliseen kulttuuriin tarkastelen tässä suomenkielisen yhtei-
sön esimerkkien valossa. Luterilainen kirkko piti huolen lukutaidon opettamisesta, 
mutta kirjoittamista ei vielä 1800-luvun Suomessa pidetty samalla tavoin välttä-
mättömänä taitona. Vielä 1900-luvun vaihteessa yli puolet 15 vuotta täyttäneistä 
suomalaisista ei osannut kirjoittaa, vaikka lähes kaikki osasivat jo tuolloin lukea 
tehokkaan kiertokoulu-, lukkarinkoulu- ja pitäjänkouluverkoston ansiosta (tauluk-
ko 1). Rahvas kuitenkin kirjoitti: kontrahteja, sopimuksia, kauppakirjoja ja kirjeitä, 
osa myös oman kylänsä ja pitäjänhallinnon asiakirjoja. Myös omaelämäkerrallinen 
kirjoittelu saattoi lisääntyä, kun kansanvalistustyö ja erilaiset keruut antoivat tähän 
innoketta. (Makkonen 2002: 9, 16; Koivusalo 2000: 307–314.)

Maalla asuva sai käsiinsä lähinnä uskonnollista kirjallisuutta ja arkkirunoutta, 
mutta 1800-luvun loppupuolella syntyi pitäjänkirjastoja, ja sanomalehtien tilaa-
minen yleistyi. Kirjoittava yksilö sai mallia uskonnollisesta kirjallisuudesta mutta 
myös muista teksteistä. 

Seuraavassa on kaksi esimerkkiä suomen kielen kirjallisesta käytöstä 1800-lu-
vun alussa ja lopussa. Ensimmäinen näyte on eteläpohjalaisen Salomon Nätkinmäen 
päätösasiakirja vuodelta 1806, toinen katkelma lohjalaisen Maria Österbergin 
1890-luvulla kirjoittamasta omaelämäkerrasta. Vaikka useimmat kirjoittavat yksi-

Taulukko 1. Luku- ja kirjoitustaidon kehitys Suomessa 1880–1930 
(Lehmuskallio 1983).

 Luterilaiset 

Ei luku- eikä 
kirjoitustai-
toa

Osaa lukea Osaa lukea 
ja kirjoittaa

Vuosi N % % %

1880 1 592 593 1,3 86,3 12,4

1890 1 866 442 0,1 78,0 21,9

1900 2 177 633 0,8 60,6 38,6

1910 1 840 270 0,6 44,1 55,3

1920 2 018 270 0,6 29,3 70,1

1930 2 285 915 0,7 15,2 84,1
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löt olivatkin vielä 1800-luvulla luottamustehtävissä olevia miehiä, monet naisetkin 
osasivat jo tuolloin kirjoittaa erinomaisesti. 

Sillä jos Tämän jo mainittun luopaiärwen luhta pitkin luoman rantaa alhaas-
ta ia matalaa maan laatua kaiwetahan poici oija nijn silloin koska paisunta 
järwestä seiso ylös luoman kans tasan ia estää weden kuluun ia pältä jokka 
owatt korkiambaa maan laatua pakotta kuitenkin luomahan oja se rihkama 
jonka wesi on leikannu päällä olewista maista ia oista nijn tuckis poicki oiat 
täytehen josta seurais se Että wähinnäki joka kesä awaata nämä oiat mullat 
myös upotais koko Luhdan joka sa sitä jo kyllänsä sijtäki kun luomasta ia 
Raia oiasta tulepi otettawaxi. (Koivusalo 2000: 307.)

Olen jo maininnut että minä 4-vuotiaana osasin Aapiskirjan ulkoa, mutta 
sen jälleen unhotin kesällä, sillä silloin oli kaikki niin kaunista ja hupaista 
ulkona ettei enää kirjaa muistanut. Kuljimme myös metsässä marjoja poimi-
massa ja täällä vasta hauskaa oli olla. Tämmösellä matkalla näin ensikerran 
oravankin ja sitäpäs minä ja veljeni oikein kummeksien katselimme; mutta 
tämän jälkeen emme enää osanneet yhtään lukea: nyt sanoivat sisareni että 
orava oli vienyt meidän muistomme, ja siinä uskossa minä olin kauvan aikaa. 
(Makkonen 2002: 302.)

1800-luvun aikana tehty suomen kielen standardointityö näkyy siinä, miten 
vakiintunutta kirjoittajien teksti on muoto- ja äännepiirteiltään. Kun vuosisadan 
alussa kielimuoto vielä poikkeaa nykystandardista melkoisesti, vuosisadan lopulla 
teksti eroaa enää vain hiukan nykyisestä standardikielestä. 

1800-luvun suomalainen eli toisenlaisessa ympäristössä kuin 1900-luvun teks-
tien ympäröimä suomalainen. Silti halu ja tarve kirjoittaa oli suuri. Vaikka standar-
di vielä 1800-luvun alkupuolella oli määrittämättä, suomen kieli taipui myös kou-
lua käymättömän kynän kärjessä. Mainitun kaltaiset yksilöt vahvistivat kirjallisen 
ilmaisumuodon kehittymistä omassa ympäristössään sen lisäksi, että kirjoittamisen 
taito oli heille yksilönä tärkeä taito. Suomenkielisen yhteisön jäsenet ovat tästä 
vain yksi esimerkki, ja samanlaisia esimerkkejä on tietysti muualtakin.

Peräkkäisyys vai limittäisyys

Kun kirjoitetun kielen kehitystä ja vakiintumista voi jäljittää tarkoin ja kun se rajau-
tuu yleensä tiettyihin vuosiin kieliyhteisön historiassa, suullisen ja kirjallisen raja 
on kielten historian kuvauksessa ja sosiolingvistiikassa noussut näkyväksi. Edellä 
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olevasta kuvauksestakin voi saada sen käsityksen, että standardikielen syntyminen 
on kehityksen päätepiste tai ainakin sen huippukohta. Näin en kuitenkaan ajattele. 
Yhteisön ja yksilön kannalta on vuosisatojen ajan ollut kysymys suullisen ja kirjal-
lisen rinnakkainelosta ja kummankin vaikutuksesta toiseensa.

1800-luvulta lähtien kirjallinen ja suullinen kulttuuri on monissa kieliyhteisöis-
sä kuulunut kaikille, vaikka suhde standardiin ja kirjoittamisen määrä on kansan 
keskuudessa ollut erilainen kuin koulutettujen ihmisten elämänpiirissä. On siten 
syytä korostaa, että vaikka ihminen olisi elänyt arkensa suullisen kulttuurin piirissä 
eikä olisi saanut kouluopetusta, hän on silti voinut saada  hyvinkin paljon vaikut-
teita kirjallisesta kulttuurista. Suullisen ja kirjallisen vastakkainasettelua onkin kri-
tisoitu monissa yhteyksissä (ks. esim. Goody 1987). 

Kansallisromanttinen käsitys kansan turmeltumattomuudesta kirjallisen kulttuu-
rin suhteen näkyy hyvin siinä, miten viime vuosisadan kielen- ja perinteentutkijat 
ovat suhtautuneet aineistojensa kokoamiseen. ”Puhtaan murteen” tai ”aidon kan-
sanperinteen” nostaminen keräilykohteeksi korosti sitä, että tuli löytää ihmisiä, jot-
ka eivät olisi saaneet vaikutteita kirjallisesta kulttuurista. Tällaisia turmeltumatto-
mia ihmisiä ei enää 1800-luvunkaan Suomessa ollut, koska suomalaiset ovat olleet 
kirjallisen kulttuurin vaikutuspiirissä aina 1600-luvulta alkaen, siitä lähtien, kun 
luterilainen usko ja lukkarinkoulut toivat kirjan lähes kaikkien elämään. Vaikka 
käytetty kirjallinen kieli ei ollut kirjoitusasultaan tai muutenkaan vakiintunut ja 
siinä oli paljon murteellisuuksia, se oli kuitenkin kirjoitetun kielen muoto, joka 
levisi tekstien välityksellä. Näin levisivät uudet kielelliset käytänteet ja uudet tavat 
kertoa satuja ja tarinoita. Tekstuaalisia malleja ja sisältöjä saatiin monesta kirjalli-
sesta lähteestä, käännösten välityksellä niitä saattoi saada myös ulkomaisesta kir-
jallisuudesta (vrt. Apo 2007), mikä vaikutti luonnollisesti myös siihen, millaiseksi 
kirjallisen ja suullisen suhde muotoutui ja ajan oloon muuttui.

2000-luvun näköaloja

Suhteellisen yhtenäisen standardikielen vakiintuminen on yhteisön kirjallisen sta-
biiliuden ja vakauden yksi muoto, vaikka luonnollisesti standardikieli on aina ollut 
liikkeessä. Tällä hetkellä monissa kulttuureissa eletään eräänlaista destandardisoin-
nin aikaa (Coupland 2009). 
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Kun kirjoitettujen tekstien ja myös puhutun julkisuuden maailma on moninker-
taistunut ja kirjoittaminen eri foorumeilla on lisääntynyt, on kirjallisessa elämässä 
nähtävissä uudenlainen vaihe: kirjoitetun piiriin nousevat monenlaiset kielimuodot, 
ja yhden yhtenäisen muodollisen standardikielen olemassaolo joutuu koetukselle. 
Tälle vaiheelle on ominaista alueellisten standardien vahvistuminen ja leviäminen 
sekä eräänlainen relativismi, kielimuotojen suhteellistaminen toisiinsa. Tässä tilan-
teessa liu’utaan ikään kuin standardivarieteetista poispäin, ja jonkinlainen keski-
luokan kaikkiruokaisuus lisääntyy.

Kysymys on myös esittämisen ja tuotteen suhteen muuttumisesta. Kun aiemmin 
julkiselle kielelle, niin kirjalliselle tekstille kuin puhutulle kielelle, oli olemassa 
harvoja esittämisen paikkoja, nykyisin eri esiintymispaikat, verkko, vanhat medi-
at, kirjallisuus, tarjoavat mahdollisuuksien moninaisen kirjon, joka vaikuttaa myös 
kielimuodon yksityiskohtaisimpien valintojen tasolla. 

Suhteellistaminen ei merkitse neutraaliuden lisääntymistä, vaan pikemminkin 
synnyttää rivin uusia kirjallisen elämän standardeja, joiden suhdetta toisiinsa kie-
liyhteisön jäsenen on mietittävä tarkoin ja joihin hänen on otettava kantaa sekä 
lukiessaan tekstejä että tuottaessaan niitä eri tarkoituksiin.

Kirjallinen elämä on selvästi monimutkaistunut ja monipuolistunut. Siksi kir-
joitetun kielen muutosta ei voikaan tarkastella irrallaan yhteiskunnan muista il-
miöistä, vaan sitä on tarkasteltava ideologisen ja sosiaalisen muutoksen rinnalla. 
Kun tarkastellaan itse kieltä, huomiota tulee ehkä entistä enemmän kiinnittää yk-
sittäisiin kielellisiin muuttujiin, kielen variantteihin, ei niinkään kokonaisiin va-
rieteetteihin, joiden rajoja on ennenkin ollut vaikea määrittää. Kulttuuriset normit 
tarjoavat määrittelyalustaa myös kielellisille normeille, ja nämä normit voivat nä-
kyä kirjoittajien hienovaraisissa valinnoissa. Medialla on näissä valinnoissa ratkai-
seva vaikutus, vaikka median suoraviivainen vaikutus kielenkäyttäjien valintoihin 
on yhä vaikea hahmottaa. Kenties median vaikutus kirjalliseen kulttuuriin onkin 
ensisijaisesti ideologinen ja sosiaalinen, ja vasta pitkällä aikavälillä voi nähdä, mi-
hin suuntaan kieli alkoi kääntyä. Elämme uudelleenkirjallistumisen kautta, jossa 
kirjallistumisen prosessi yksilön elämässä ehkä yllättävälläkin tavalla muistuttaa 
1800-luvun prosesseja: suullinen ja kirjallinen käyvät koko ajan kauppaa toistensa 
kanssa.
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Sophie Capdeville
Jyväskylän yliopisto

Suomen saamenkielisten 
painotuotteiden alkutaival

Ensimmäisistä saamennoksista saamenkieliseen kirjallisuuteen

1800-luku oli suomen kielen ja suomenkielisen kirjallisuuden suuren kehityksen ai-
kakautta, jolloin suomelle pyrittiin saamaan virallisen kielen asema ruotsin rinnalle 
Suomen suuriruhtinaskunnassa. Itsenäisen Suomen tasavallan perustuslaki tunnusti 
kaksi virallista kieltä, suomen ja ruotsin. Suomen suuriruhtinaskunnan vähemmis-
töjen kielet ja kirjahistoria ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde: vaikka autonomi-
sen hallinnon myötä syntyi suomalais-kansallinen identiteetti, vähemmistöjen asema 
huononi.

Kirjallisuudentutkimus käyttää jälkikolonialismin käsitettä kuvatakseen alku-
kansojen kirjallisuutta, joka ”kritisoi eurooppalaisen ajattelun tuottamia margi-
naali–keskusta-ajattelusta juontuvia käsitteitä, kuten universalismia sekä kulttuu-
rista etnosentrismiä” (Hirvonen 1999: 37–38). Tämä käsite soveltuu hyvin enem-
mistön ja vähemmistön kulttuurin välisten valtasuhteiden tarkasteluun. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, miksi Suomen erään vähemmis-
tön — saamelaisten — painotuotteiden julkaiseminen kehittyi Suomessa hitaasti. 
Tutkimus kuuluu kirjahistorian alaan ja tutkin kirjoja sekä painotuotteina että kä-
sikirjoituksina tietyn yhteiskunnan ja kulttuurin viitekehyksessä.

Saamenkielinen kirjan historia on jälkikolonialismin tuote, joka syntyi ja kehittyi 
tietyssä dikotomiassa: maan enemmistö määräsi sen elinmahdollisuudet ja -rajoi-
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tukset. Julkaisuehdotuksista päätettiin kaukaisessa keskuksessa ottamatta huomioon 
reuna-alueiden todellisia tarpeita. Vähemmistön kirjahistoriaa eivät siis säännelleet 
ko. vähemmistön omat perinteiset elämänmuodot. Suomensaamelainen kirjailija 
Pedar Jalvi (hänen ensimmäinen saamenkielinen tekstinsä ilmestyi vuonna 1915) 
sai seuraajia vasta 1900-luvun toisella puoliskolla.1

1700-luvun lopulla luterilainen kirkko totesi, ettei ollut mahdollista käyttää jo 
painettuja saamenkielisiä kirjoja Suomen Lapissa, koska niiden saamen murretta 
Kemin Lapin saamelaiset eivät ymmärtäneet. Kirkon virkailijoiden käsitys ei muut-
tunut Suomen siirryttyä osaksi Venäjän valtakuntaa. Vaikka saamen kielen käyttöä 
ei kielletty, saamenkielisten kirjojen julkaisemista ei myöskään tuettu. Lapin kir-
kollisasioiden hoito siirtyi vuonna 1851 Turusta Kuopioon, joka oli Pohjois-Suomen 
hiippakunnan keskus. Kyseinen hiippakunta tuki vähemmistökielten käyttöä ja siis 
saamenkielisten kirjojen kääntämistyötä ja julkaisemista. On kiintoisaa tarkastella 
tätä kehitystä.

Tutkimukseni aineistona on Suomen saamenkielinen painotuotanto vuosina 
1825–1920. Kyseinen aineisto perustuu pääosin laatimaani luetteloon Fellmanin 
suvun Lapponica-kokoelmasta (Capdeville 2001a, 2001b). Tarkastellun aikakauden 
alussa painettiin Suomen suuriruhtinaskunnan ensimmäiset saamenkieliset kirjat 
ja sen lopussa julkaistiin ensimmäisen kerran Suomen saamelaisen kirjoittamia 
saamenkielisiä tekstejä.  Viimeksi mainittuna ajankohtana myös saamelaisten po-
liittisessa elämässä tapahtui tärkeitä käänteitä, esimerkiksi järjestettiin ensimmäi-
nen yleinen saamelaiskokous vuonna 1917. Rajaaminen Suomen Lappiin ei ole it-
sestään selvää: mainitun alueen kehitys on tiiviissä yhteydessä koko pohjoiskalotin 
alueen historiaan. Rajaaminen on kuitenkin tarpeellista, sillä Suomen historia ja 
kulttuuri antavat omat puitteensa aiheen käsittelylle. Tutkimuksen aineisto koos-
tuu pääasiallisesti Utsjoen, Inarin ja Enontekiön saamella tuotetuista teksteistä. 

1 Monien tutkijoiden mielestä Suomen saamenkielinen kirjallisuus alkoi vasta 1970-luvulla, jolloin 
Saamelaiskirjailijoiden yhdistys perustettiin (Sámi Girječálliid Searvvi).
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1 Historiallinen viitekehys

1.1 Lapin alue

Lapin alueen rajat ovat muuttuneet useasti keski- ja uudella ajalla. Poliittiset ja 
maantieteelliset rajat ovat ongelmallisia saamelaisen kirjahistorian kannalta, sillä 
samoja teoksia on ollut käytössä useissa valtioissa, ja kääntäjät ovat etsineet mallia 
toisissa valtakunnissa ilmestyneistä painotuotteista. Pyrin esittämään ensisijaisesti 
niiden alueiden kehitystä, joiden murteella Suomen ensimmäiset saamenkieliset 
painotuotteet julkaistiin. Tarvittaessa mainitsen muitakin paikkoja.

Ruotsin valtakunnassa Lappi oli jaettu jo 1600-luvulla Uumajan, Piitimen, Luu-
lajan, Tornion ja Kemin Lappiin (Bure 1985: 51–52). Kirkkohallinnollisesti alue ja-
kaantui seuraavasti: Kemi ja Kemin Lappi kuuluivat Turun hiippakuntaan, Tornio, 
Tornion Lappi sekä Utsjoki ensin Uppsalan, sitten, vuodesta 1647, Härnösandin 
hiippakuntaan. Utsjoki kuului Koutokeinon2 seurakuntaan vuoteen 1747 asti, jol-
loin se erotettiin emäseurakunnaksi. Utsjokeen liitettiin Inari kappelina (Itkonen, 
T. 1852: 52; Kähkönen 1982: 132). Vuoden 1751 Strömstadin rauhansopimuksessa 
vedettiin raja Ruotsin ja Norjan välille Tenojokea pitkin. Sopimukseen liitettiin 
saamelaisille tärkeä asiakirjaliite, jonka piti taata saamelaisten liikkuvuus eri valta-
kuntien rajojen yli. Asiakirjaliitettä on myös kutsuttu saamelaisten oikeuksien pe-
rustuslaiksi tai saamelaisten Magna Chartaksi (Aikio 1985: 69–70).

Haminan rauhansopimuksessa vuonna 1809 Venäjän ja Ruotsin raja vedet-
tiin Tornionjoki–Muoniojoki-linjalle, ts. Tornion Lapin halki, ja itäisen Tornion 
Lapin kirkollisasiat siirtyivät Turun hiippakuntaan. Tämä ei estänyt pappeja tai 
katekeettoja3 liikkumasta rajojen yli, mikä näkyy lestadiolaisuuden leviämisessä. 
Enontekiö, joka kuului Jukkasjärven seurakuntaan, siirrettiin rauhansopimuksen 
mukaisesti Muonionniskan seurakuntaan vuonna 1812. Koutokeinon kapinan jäl-
keen vuonna 1852 haluttiin valvoa tiukemmin pohjoiskalotin alueella liikkumista. 
Kenraalikuvernööri Platon Ivanovitš Rokassovski määräsi sulkemaan Norjan rajan 
”fanaatikoilta ja Laestadiuksen teoksilta” (Kähkönen 1984: 31). Tie merelle sul-

2 Saamenkielinen alkupaikannimi Guovdageaidnu käännettiin ensin suomeksi muotoon ”Koutokei-
no” ja vasta myöhemmin nykyiseen muotoon ”Kautokeino”. Käytän suomenkielistä nimitystä tässä 
artikkelissa.

3 Kreikankielinen katèkhismós-termi tarkoittaa opetusta, yleensä kristinuskon opetusta. katékhèsis on 
”suullinen opetus, kysymyksin ja vastauksin tapahtuva opetus” ja katékhètès on opettaja (Kähkönen 
1982: 28). Lapissa katekeetat olivat kiertäviä opettajia, jotka seurasivat saamelaisia heidän muutta-
essaan paikasta toiseen.
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jettiin Tenojoen Suomen puolella asuvilta saamelaisilta. Siihen asti nämä olivat 
käyneet kesäisin rannikolla, jossa heillä oli laidunmaata ja kalastusoikeuksia (Aikio 
1985: 92).

1.2 Instituutiot ja lait

Keskiajalta alkaen Pohjois-Euroopan valtiot olivat yrittäneet käännyttää alkupe-
räiskansaa kristinuskoon vahvistaakseen omaa asemaansa pohjoisilla alueilla (kau-
pallisten toimintojen lisäksi). Haasteellista kirkolle oli saada papit lähtemään tunte-
mattomille alueille, joilla oli hankala liikkua ja selviytyä. Tilanteen helpottamiseksi 
päätettiin kouluttaa paikallisia asukkaita, jotka voisivat auttaa papistoa ja avustaa 
saamenkielisten tekstien kääntämisessä. Piispa Johannes Gezelius vanhemman kan-
sanopetuksen ohjeisiin (1673) kuului tavoite perustaa pedagogioita jokaiseen maa-
laiskuntaan (Kähkönen 1982: 76). 

1600-luvulla perustettiin ensimmäiset opetuslaitokset Lappiin, ensin vuonna 
1630 Tornion pedagogio. Tällaisen pitäjänpedagogion tehtävä oli kouluttaa pohjoi-
sen alueen poikia, joiden tulisi palata opettamaan omien kyliensä asukkaita. Paikal-
linen porvaristo oli myös halukas saamaan koulun omille lapsilleen. Ensimmäinen 
nimenomaan saamelaisille tarkoitettu koulu perustettiin Lyckseleen vuonna 1632 
Uumajan kirkkoherran Olaus Petri Niureniuksen aloitteesta (Kähkönen 1982: 76, 
94).

Muutamat papit opettivat itse köyhiä saamelaispoikia saadakseen heidät edisty-
mään opinnoissaan, sillä oppilaat eivät voineet päästä yliopistoon ilman lisäopetus-
ta. Näin esim. Tornion pedagogion opettaja, kirkkoherra Johan Wegelius, antoi yk-
sityisopetusta varattomille, mutta lahjakkaille oppilailleen (Kähkönen 1982: 174). 

Lapin kristinuskon levittämistyön ja opetuksen kannalta merkittävä henkilö oli 
norjalainen pappi Thomas von Westen, joka oli tehnyt lähetystyötä saamelaisten 
parissa. Vuonna 1723 hän lähetti omaa toimintaansa koskevan kirjeen Ruotsin ku-
ninkaalle Fredrik I:lle. Tämä kirje, joka kuvaili Lapissa tehtävää lähetystyötä, esi-
teltiin pappissäädyn valtiopäiväkokouksessa. Pappissääty hyväksyi samana syksynä 
saamelaisten kristinuskon opetuksen tehostetun suunnitelman.

Silloinen Trondheimin katedraalikoulu (saamelaisseminaari), vuodesta 1754 
Knud Leemin johtama Seminarium scholasticum, oli oppilaitos lähetystyöhön eri-
koistuville saarnaajaopettajille ja papeille, jotka halusivat toimia saamelaisten pa-
rissa heidän omalla kielellään (von Westenin lähetystyön perusvaatimus). Tästä 
syystä von Westeniä on kutsuttu nimellä Finnernas apostol. Hänen esimerkkinsä mu-
kaan kehitettiin lähetystyötä kaikkialla Pohjoismaissa (Kähkönen 1982: 141–145).



 Suomen saamenkielisten painotuotteiden alkutaival 33

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

Kirkollisen toiminnan tehostamiseksi Lapissa Ruotsin valtio perusti Lapin kir-
kollistoimen johtokunnan vuonna 1739 (Direktionen öfver Lappmarkens ecklesiastik-
verk). Johtokunnan keskeinen tehtävä oli hallinnoida Lapin kirkollisrahaston varo-
ja: se päätti muun muassa katekeettojen virkojen perustamisesta, kirkko- ja kou-
lurakennuksien hoitamisesta tai rakentamisesta sekä saamenkielisten kirjojen jul-
kaisemisesta. Johtokunnalla oli useita muita haasteita. Sen jäsenillä oli usein vain 
vähän tietoa Lapin oloista, sekin usein toisen henkilön kautta saatua. Härnösandin 
hiippakuntaan kuuluvan Tornion Lapin asioita seurattiin paremmin kuin Kemin 
Lapin asioita. Pitkien etäisyyksien takia Turun hiippakuntaan kuuluvan pohjoisen 
alueen asioita ei voitu käsitellä kovin hyvin (Kähkönen 1982: 156–158).

Johtokunnan toiminnan tulokset näkyvät esimerkiksi Utsjoen pedagogion pe-
rustamisessa. Koulun rakentamista oli suunniteltu jo aikaisemmin, mutta asukkai-
den varattomuuden takia sitä ei voitu toteuttaa. Koulun toiminta kesti varsin lyhyen 
ajan, vuodesta 1743 vuoteen 1750. Kun Utsjoki oli muutettu kirkkoherrakunnaksi, 
oppilasmäärä väheni huomattavasti. Tähän perustunee Turun tuomiokapitulin pe-
dagogion lakkauttamispäätös. Koulun korvaamiseksi päätettiin nimittää kaksi ka-
tekeettaa. Tuomiokapituli nimitti pedagogion opettajaksi Ylitornion kappalaisen 
apulaisena toimineen pastorin Anders Hellanderin, joka oli oppinut Utsjoen saamea 
siinä määrin, että pystyi saarnamaan, opettamaan ja keskustelemaan asukkaiden 
kanssa. Hänen apulaisenaan toimi saamelaissyntyinen Isak Tornensis (”torniolai-
nen”), joka toimi katekeettana koulun lakkauttamisen jälkeen (Kähkönen 1982: 
144–145, 182–187).

Valtaväestön vai vähemmistön kieli?

Uskonpuhdistuksen periaatteiden mukaisesti Raamattu käännettiin myös Ruotsissa 
kansankielille, kuten suomeksi, ja näillä kielillä julkaistiin myös muuta uskonnol-
lista kirjallisuutta. Saamea käsiteltiin sen sijaan eri tavoin Ruotsin valtakunnan eri 
hiippakunnissa.

1600-luvun alussa ilmestyivät ensimmäiset saamenkieliset painotuotteet. Vuosi-
sadan lopussa papit olivat yhä tietoisempia eri saamen murteiden ongelmasta. Tämän 
osoittaa toukokuussa 1686 allekirjoitettu ehdotus, jossa kuninkaalle esitettiin toive 
julkaista aapisia ja katekismuksia ainakin Uumajan, Piitimen, Luulajan, Tornion ja 
Kemin Lapin murteilla (Fellman, N. I. 1910: 363; Kähkönen 1982: 106). 

Turun hiippakunnan Lapissa suurena kiistan aiheena oli 1700-luvun lopulla kie-
len valinta: saame vai suomi. Tuomiokapitulin saaman tiedon mukaan saamelaiset 
halusivat mieluummin lukea suomeksi kuin saameksi. Tämä väite perustunee sii-
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hen, että käytössä olevat kirjat oli kirjoitettu eteläsaamen murteella. Tämä murre 
poikkesi paljon Kemin Lapissa puhutuista saamen murteista. Suomen kielen valinta 
vaikutti pitkään kyseisen alueen saamelaisten opetukseen ja kirkkopalvelukseen 
(Fjellström 1744; Högström 1748; Kähkönen 1982: 191).4

1800-luvun alkupuoliskolla Ruotsissa toimi Kaaresuvannon pappina ja Pajalassa 
kirkkoherrana Lars Levi Laestadius, Norjan Vesisaaressa kirkkoherrat P. V. Deinboll 
ja Nils Vibe Stock�eth sekä Suomen Lapissa Utsjoki-Inarin kirkkoherra Jacob Fell-
man. Lapin kirkollistoimen johtokunnan käskyjen mukaan he kirjoittivat raportteja 
kauaskantoisesta toiminnastaan. Johtokunta kehotti heitä noudattamaan Carl von 
Linnén ohjeita, ts. tekemään kielitieteellisiä sekä kansan-, luonnon- ja eläintieteel-
lisiä havaintoja edistääkseen näin eri tieteiden kehitystä (Kähkönen 1984: 7). Sen 
lisäksi monet heistä olivat yhteydessä toisiinsa. Papit noudattivat tätä ohjetta vielä 
1800-luvulla kääntäen ja toimittaen myös saamenkielisiä kirjoja.

Kansanopetus 

Kansanopetus oli Lapissa haasteellista. Katekeettakouluissa pyrittiin mahdollisuuk-
sien mukaan käyttämään saamen kieltä. Kansakoulun luomisessa vähemmistön kie-
len käyttö oli kuitenkin suuri ongelma. Norja oli vuonna 1850 aloittanut norjalais-
tamispolitiikan, jonka päämääriä kiinteä koulu palveli paremmin. Eri vähemmistö-
jen oli opittava norjan kieltä ja kulttuuria. Saamea sai käyttää vain apukielenä. 
Ruotsissa oli päätetty vuonna 1877 käyttää sekä ruotsia että saamea. Suomessa jo 
vuonna 1850 alkanut kehitys osoittautui myönteiseksi vähemmistön kielen kan-
nalta. Siihen kuului lasten oman äidinkielen opetuksen kehittäminen. (Kähkönen 
1982: 288; SA 20/1898, 1. §.)

Ruotsissa perustettiin lähetysseura Svenska Missionssällskapet vuonna 1835 yh-
teistyössä saksalaisten, sveitsiläisten ja englantilaisten seurojen kanssa. Seuran tär-
keimpiä päämääriä oli vahvistaa kristinuskoa Lapissa ja sen myötä kehittää koulutus-
ta. Opetus oli ensin kiertävää, mutta ensimmäiset lähetyskoulut perustettiin vuon-
na 1839. Vaikka nämä koulut osoittautuivat kalliiksi, Lars Levi Laestadius puolusti 
niitä vahvasti. Pikkukoulut (mindre skolor tai småskolor) hyväksyttiin 1850-luvulla. 
Tämäntyyppinen koulu perustettiin myös Tornioon, jossa sitä kutsuttiin lähetys-
kouluksi tai lestadiolaisten ”kristittyjen kouluksi”. Siellä käytettiin sekä suomea 
että saamea.

4 Fjellströmin aapista on merkitty Enontekiön kirkon kaluston luetteloon vuodelta 1870 (OMA KRA 
Cd:3 rovastitarkastuspöytäkirjat).
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Lars Levi Laestadius oli nimitetty ensin lähetyssaarnaajaksi Piitimen Lappiin, 
sitten papiksi Arjeplogiin, myöhemmin Kaaresuvantoon ja vihdoin Pajalaan. Hä-
nestä tärkeintä oli uskonnollinen herätys ja siihen liittyvä kansanopetus. Laestadiuk-
sen mukaan opetus ei voinut tapahtua tehokkaasti kotikodassa vaan koulutuvassa. 
Hän antoi saamenkielistä opetusta ja toimitti 1844 ensimmäisen saamenkielisen 
raamatunhistorian Tåluts suptsasah Jubmela pirra ja almatji pirra (Muinaisia ker-
tomuksia Jumalasta ja ihmisistä).5 Suomen Lapin ensimmäisenä opettajana toi-
mi Juhani Raattamaa, joka oli aikaisemmin ollut katekeettana Kaaresuvannossa 
(Kähkönen 1982: 295–297).

1800-luvun alkupuolen Euroopassa vallitsi kansallisuusaate. Tämä heijastui Suo-
meenkin. Aleksanteri II:n aikana kehittyi niin kutsuttu kielitaistelu. Fennomaanit 
ajoivat suomen kielen tunnustamista valtion tasolla ja samalla suomenkielisen kou-
lutuksen kehittämistä. J. V. Snellman ja Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, fennomaanisen 
liikkeen johtohahmot (Kähkönen 1984: 19; Lindgren & Lindgren 2006: 339–345), 
tukivat Uno Cygnaeuksen ponnisteluja yleisen kansakouluopetuksen järjestämisek-
si. Yhtenä seurauksena voi pitää vuoden 1858 keisarillista reskriptiä, jonka mukaan 
katekeetoiksi voitiin valita vain saamenkielentaitoisia henkilöitä. Tämä ei kuiten-
kaan toteutunut käytännössä. Opetusta piti ensin kehittää syrjäisillä alueilla, ja tä-
hän tarkoitukseen täytyi vielä kouluttaa katekeettoja. Pidemmällä aikavälillä pyrit-
tiin perustamaan lisää kiinteitä kouluja. Vuonna 1863 perustettiin ensimmäinen 
suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän seminaari. Samana vuonna 
Aleksanteri II allekirjoitti asetuksen, joka tunnusti suomen kielen maan viralliseksi 
kieleksi ruotsin kielen rinnalle (SA 112/1858). Koululaitosta edistettiin vuoden 
1866 kansakouluasetuksella (SA 12/1866, 114. ja 118. §): tavoitteena oli kehittää 
kunnallisia kouluja. (Kähkönen 1982: 249; 1984: 102; 1988: 50–54, 91.)

1.3 1800- ja 1900-luvun vaihde

Koulutusta ei voitu Lapissa kuitenkaan järjestää samalla tavalla kuin Keski- tai 
Etelä-Suomessa, ts. kiinteän koulun muodossa. Pohjoisilla syrjäseuduilla kiertokou-
lu oli tarkoituksenmukaisempi vielä 1900-luvun alkuvaiheessa. Tämän koulumuo-
don säilyttäminen perustunee Kuopion piispan Gustav Johanssonin (virassa 1885–
1896) ja senaatin kirkollistoimituskunnan puheenjohtajan Yrjö-Koskisen väliseen 
ystävyyteen (Kähkönen 1984: 105). Lapissa pyrittiin kehittämään opetusta koulut-
tamalla katekeettoja paremmin ja pitämällä yllä kiertokoulua Uno Cygnaeuksen 

5 Kähkönen 1982: 288–293. Laestadius kehitti kirjakieltä, jota kutsutaan pohjoissaamen kirjakielek-
si. Korhonen 1981: 63.
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vastustuksesta huolimatta (Kähkönen 1988: 49–55, 60). Opetus tapahtui pidem-
mäksi ajaksi varatuissa paikoissa (eikä viikon verran kunkin perheen kodassa).

Kuopion hiippakunnan piispana Johansson otti rohkeasti kantaa oman aikansa 
ongelmiin6: hänen mukaansa piti tukea vähemmistön kielen opetusta ja senkielis-
ten kirjojen kustantamista. Senaatti ryhtyi erilaisiin toimiin asiassa. Vuonna 1892 
hiippakunta vahvisti lastenkoulujen ohjeistusta, jonka mukaan paikalliset olot piti 
ottaa huomioon säilyttämällä tarvittaessa kiertokoulu syrjäseuduilla (Kähkönen 
1988: 62–63). Vuonna 1893 saamen kielen oikeuksia yritettiin vahvistaa kansakou-
luasetuksessa (SA 9/1893. 121. §), jonka mukaan lapsilla oli oikeus saada opetusta 
omalla äidinkielellään (Kähkönen 1984: 79). Johansson ehti tehdä vielä yhden tar-
kastusmatkan Lappiin vuonna 1896 ennen siirtymistään Savonlinnan hiippakunnan 
piispaksi. Matkan jälkeen hän kirjoitti laajan kirjelmän kouluylihallitukselle koros-
taen tarvetta kehittää kansakouluopetusta saamelaisten omalla äidinkielellä. Sitä 
varten tuli kouluttaa saamentaitoisia opettajia.7 Saman matkan aikana Johansson 
kiinnitti huomiota inarinsaamelaisiin: hänestä oli erittäin tärkeää, että he ylläpitäi-
sivät oman äidinkielensä taitoa (OMA Eb:18a, 1896; Kähkönen 1984: 80). 

Seuraavan kerran Suomen hiippakuntien jakoa muutettiin vuonna 1900, jolloin 
Lapin hiippakunnan piispanistuin siirtyi Ouluun. Vuosina 1900–1936 piispana toi-
minut Juho Rudolf Forsman (vuodesta 1906 Koskimies ) piti Utsjoen vuoden 1902 
tarkastuksessa osan puheestaan tunturisaameksi (OMA Eb:138, 1902). 1900-luvun 
alussa Suomea koetteli ensimmäinen sortokausi. Vaikka kirkkoherrat Lauri Itkonen 
ja Aukusti Hakkarainen julkaisivat muutamia teoksia, painotuotteiden määrä vä-
heni huomattavasti. Jyväskylän seminaari jatkoi toimintaansa kaikesta huolimatta. 
Saamelainen Pedar Jalvi pääsi sinne opiskelemaan.

1.4 Saamen kielen käytön vastustus

Saamen kielen käyttö ei saanut kaikkien virkamiesten hyväksymistä. Kappalainen 
Anders Abram Favorin vastusti saamen kielen käyttöä Inarissa virkakautensa aikana 
1861–1864. Hänestä ei kannattanut painaa inarinsaamenkielisiä kirjoja vain muuta-
malle sadalle henkilölle pelkästään siksi, etteivät he ymmärtäneet utsjoensaamea. 

6 1800-luvun lopussa oli tärkeätä puolustaa kansankieltä eri naapurimaiden tapahtumien takia. Nor-
jaan muuttaneet suomalaiset joutuivat kokemaan norjalaistamispolitiikkaa (vrt. ”den �nske fare”) 
samalla tavalla kuin Norjan saamelaiset. Suomessa elettiin venäläistämisuhkaa. (Kähkönen 1984: 
12, 81–85.)

7 Tämä kannanotto perustunee Outakosken koulun tarkastukseen (OMA OTA Eb:138). Utsjoen piis-
pantarkastuspöytäkirja vuodelta 1896. Kirjeen luonnos kouluylihallitukselle on liitetty samaan pöy-
täkirjaan (Kähkönen 1984: 79).
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Kappalaisen mukaan heidän suomen kielen taitonsa oli hyvä.8 Tuomo Itkosen mu-
kaan Favorin olisi väittänyt saamen kielen olevan kuolemaisillaan. Hän edusti sitä 
Pohjanmaalla yleistä kantaa, että saamen kielestä ja elämäntavasta ei ollut hyötyä. 
Favorin oli todennäköisesti omaksunut käsityksensä toimiessaan Kuusamossa papin 
apulaisena (Itkonen, T. 1952: 159–160, Kähkönen 1982: 322–323).

Favorinin kanta lienee vaikuttanut siihen, että saamenkielisiä kirjoja ei julkaistu 
Suomen Lapissa vuosina 1863–1902. Samaan aikaan jatkui kuitenkin saamenkie-
listen kirjojen painaminen Ruotsissa ja Norjassa. Esimerkiksi Raamatun saamennos 
Bibal julkaistiin Norjassa vuonna 1895.

Ritva Kyllin (2005: 228) mukaan tilanteeseen lienee vaikuttanut myös professo-
ri Elias Lönnrotin eläkkeelle lähtö, jonka jälkeen tämä ei olisi enää jaksanut jatkaa 
saamen kielen puolustamista. Toisaalta kirkkoherrojen Andelinin ja Borgin seuraa-
jista harvat osoittivat kiinnostusta saamen kieltä kohtaan. Mainittakoon kuitenkin 
Jonathan Gummerus, joka osasi puhua saamea ja puolusti saamen kielen opetusta 
Utsjoen pitäjässä.

2 Saamen kielen kirjahistorian perusta ja synty

2.1 Kirjojen typologia

Aapiset

Luterilaisten periaatteiden mukaan kansan tulee pystyä lukemaan Raamattua it-
se. Ensimmäinen painettu suomenkielinen kirja olikin aapinen, vuonna 1543 Tuk-
holmassa julkaistu Mikael Agricolan Abckiria. Tämä kirja sisältää alkuopetuksen 
keskeiset ainekset, joita papiston piti opettaa seurakuntalaisille heidän omalla kie-
lellään: aakkoset, lukusanat, katekismuksen pääkappaleet (kymmenen käskyä, us-
konnontunnustus, Isä meidän -rukous, enkelin tervehdys eli Ave Maria sekä kasteen, 
ripin ja ehtoollisen asetussanat). (Laine 1997: 80.) 

Saamenkielisiä aapisia julkaistiin Ruotsissa vuosina 1619 (Nicolaus Andreae 
Rehnin laatima ABC-bok på lappesko Tungemål) ja 1638 (tuntemattoman kääntäjän 
Swenske och lappeske ABC Book). Viimeksi mainitun teoksen saamenkielinen osuus 

8 Kirkkoherran lausunto 11.11.1861 (Kähkönen 1982: 322; 1984: 95).
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on kirjoitettu Tornion murteella (Qvigstad & Wiklund 1899: 16–17), jota ei ymmär-
retty suurimmassa osassa Suomen Lappia. 

Katekismukset

Katekismus, joka esitti lyhyesti kristinuskonnon keskeisen sisällön, oli tärkeimpiä 
uskonopetuksen välineitä. Martti Lutherin kirjoittama Vähä katekismus (1529) oli 
kansanopetukseen tarkoitettu kirja. Vähästä katekismuksesta ilmestyi eri piispojen 
tekemiä käännöksiä. Piispa Ericus Erici Sorolainen julkaisi käännöksensä Vähästä 
katekismuksesta vuonna 1629 toteuttaen uskonpuhdistuksen tavoitetta levittää 
lukutaitoa tavallisen kansan keskuuteen (Laine 1997: 81–86). Johannes Gezelius 
vanhemman vuonna 1666 ilmestynyt Yxi paras lasten tawara oli pitkään käytössä 
Suomessa, myös hiippakunnan pohjoisimmilla alueilla (Kähkönen 1982: 68, 74–
75, 184). Teos etenee kirkon alkuopetuksen helpommista vaikeampiin aineksiin: 
aakkoset, lyhyesti ja yksinkertaisesti esitetyt katekismuksen pääkappaleet, ruo-
ka-, aamu- ja iltarukoukset. Kaikkien seurakuntalaisten tuli hallita katekismuksen 
mainitut osat. Lutheruksen katekismus selityksineen oli tarkoitettu avioliittoon ja 
ehtoolliselle pyrkiville seurakuntalaisille. Raamatun kohtien kokoelma oli lisätty 
vain sisälukua varten, ei ulkoa opeteltavaksi. Kirja korvattiin vasta vuonna 1689 
Olaus Svebiliuksen katekismuksella Enfaldig förklaring öfwer Lvtheri lilla catechis-
mum, stält genom spörsmåhl och swar (s. a.). Se ilmestyi vuonna 1746 suomeksi ni-
mellä Yxikertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze, kysymysten 
ja wastausten cautta edes pandu Olaus Swebiliuxelda… Sen suuren hyödytyxen tähden 
nyt suomexi käätty (Laine 1997: 95).

Kirkkokäsikirjat

Keskiajan lopulla painetut Manuale-kirjat olivat papeille tarkoitettuja käsikirjoja, 
joihin sisältyivät tavanmukaiset kasuaalipalvelukset9. Oktaavokokoinen Manuale 
oli helposti kuljetettava. Pohjoismaissa julkaistiin uskonpuhdistuksen jälkeen Ma-
nuale-nimisiä kirjoja, vaikka kirjan sisältö muuttui: siihen lisättiin epistola- ja evan-
keliumikirja sekä ehtoollismessu. Vuonna 1648 ilmestyi Manuale Lapponicum (Tor-
næus 1648). Ruotsinkielisen version ensimmäinen laitos Manuale Sveticum oli il-
mestynyt vuonna 1632 ja suomenkielinen versio Manuale Fennonicum vuonna 1646. 
(Capdeville 2001a.)

9 Kaste, hautajaiset, häät jne.

http://s1.doria.fi/pk1/lapponicum/jpg/slides/0002.html
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2.2 Kirjojen tarpeesta Suomen Lapissa

Aineisto

Esittelen seuraavaksi aineistoni teokset. Aineisto tulee todennäköisesti laajenemaan 
tutkimuksen edistyessä.

Taulukko 1. Suomen saamenkieliset painotuotteet

tekijä nimeke vuosi

Q
v.

 &
 W

.
18

99

Ca
pd

.
20

01
b 

1. Fellman Prima duo capita Evangelii Matthaei 1825 F. 1. 231 

2. Fellman Gjet-Kirjadtz 1825 F. 2. 300 

3. Fellman Muttom Laulagak 1825 F. 3. 1202

4. Kolström Wuoingalahts Psalmack ja Cattamus 
rokkous 1849 F. 4.

5. Fellman Avdogasvuoda Oappa 1856 F. 5. 614

6. Fellman Avdogasvuoda Oappa 1860 F. 10. 223

7. Borg Anar sämi kiela aapis kirje – – 1859 F. 9. 99

8. Borenius Logu-Luoittim Oappa-Kirji nuorra olb-
muidi awkkin 1862 F. 15. 97 

9. Andelin Rambbe Laura 1858 F. 6. 28 

10. Andelin Kolm päive Sairio siittast 1858 F. 7. 27 

11. Andelin Aapis kirji 1859 F. 8.

12. Andelin Awdogaswuod’a Oappa 1860 F. 11. 615

13. Andelin Lutherus ucca Katekismusa Oktkärda-
sas’ C’ilggitus 1860 F. 12. 628

14. Andelin Pibpal Historia 1860 F. 13. 438

15. Andelin Ewangelium kirje 1860 F. 14. 25 

16. Andelin Toahtar Martin Lutherus Oanekis Epis-
tal Poastill 1863 F 17. 631

17. Andelin Toakt. Martti Lutherusa Ucca Ewange-
lium Poastalas’ 1863 F. 16. 631
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18. Itkonen, L.
Suoma Evangeliumlaš-Lutheralii Kirho 
Katkismus

1902 630

19. Itkonen, L. Oađȧhuv tun? 1903 955

20. Itkonen, L. Rȧȧmmat Historja 1906 1091

21. Hakkarainen Bibalhistoria 1902 1090

22. Hakkarainen Evangelium- ja rokkuskirji 1905 350

23. Hakkarainen Kievrra ja kievrab 190? 491

24. Jalvi Lappalaisten joulunvietosta (artikkeli) 1912

25. Jalvi Lappalaisten laulurunoudesta (artikke-
li) 1915

26. Jalvi Muottačalmit 1915

Taulukko 2. Alkuteokset, niiden toimittajat ja painovuodet

tekijä
t. = toimittaja
k. = kääntäjä

nimeke vuosi

Q
v.

 &
 W

.
18

99

Itk
on
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19
48

b 

2. Deinboll, 
P. V. (t.)

Gjet-Kirjatzh, Mi Moadde Guatte, ja Kir-
ko-Rokkus austanga Christus Gjesda-
mushja-Muitasusain sistes toalla.

1824 N. 14. 2

3. Deinboll, 
P. V. (t.) & 
Weldingh, 
C. (k.)

Muttom Laulagak majt Ibmeli Gudnen 
ja Samijdi Baijas-Rakadussan læ Samas 
jorgalam C. W.

1821 N. 13. 3

5. Möller, J.

Autuuden oppi. Lyhykäisesti edespandu, 
Lutheruxen Catechismuxen yxinkertai-
sexi selityxexi. (Tuntematon suomenta-
ja; alkuteos: Försök til en mindre läro-
bok i christendoms kunskapen. 1780.)

1793 F. 5. 5

6. Möller, J.
Autuuden oppi. Lyhykäisesti edespandu, 
Lutheruxen Catechismuxen yxinkertai-
sexi selityxexi.

1793 F. 10. 10

7. Alkuosa: C. E. Barckin painossa ilmesty-
nyt aapinen. 1846? F. 9. 9

8. Borenius Luvun-laskennon oppikirja nuoren kan-
san hyödyksi. 1844 F. 15. 15

9. Rampa Lauri. (Suomennos.) 1854 F. 6. 6 
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10. Lönnrot Kolme päiwää Sairion kylässä. 1854 F. 7. 7 

11. Aapinen: C. E. Barckin painossa ilmes-
tynyt painos. 1846? F. 8. 8

12. Möller, J.
Autuuden oppi. Lyhykäisesti edespandu, 
Lutheruxen Catechismuxen yxinkertai-
sexi selityxexi.

F. 11. 11

13. Swebilius, 
O. G. (t.); 
Juslenius, 
D. (k.)

Lutheruksen wähän Katekismuksen Yk-
sinkertainen Selitys. Suomentanut Daniel 
Juslenius. (Alkuteos: Enfaldig förklaring 
öfwer Lvtheri lilla catechismum, stält 
genom spörsmåhl och swar. 1689.)

1746 F. 12. 12

14. Hybner, J. 
(t.); Saxbäck, 
G. A. (k.)

Bibliallinen historia, Wanha ja Uusi Tes-
tamentti, jonka on Johan Hybnerin joh-
don jälkeen, lyhykäisyydessä suomen-
tanut Gust. Ad. Saxbäck. (Ruotsinnos: 
Twå gånger twå och femtijo vtwalda 
bibliska historier vtu gamla och nya tes-
tamentet … af Johann Hübner. Kääntä-
jä: Joh. Nibelius. 1747. Alkuteos: Zwey-
mahl zwey und fuffzig auserlesene 
Biblische Historien aus dem Alten und 
Neuen Testamente. 1714.)

1843 F. 14. 13

18.

Suomen ewankelis-lutherisen kirkon 
katekismus. Hyväksytty Suomen kol-
mannessa yleisessä kirkolliskokoukses-
sa wuonna 1893.

1894 19

19. Ryle, J. C. Osa kirjasesta: Nukutko sinä? 1902 21

20. Sundwall, 
F. W. (t.) & 
Henriksson, 
K. V. (k.)

Biblian historia kansan opetusta var-
ten. F. W. Sundwall, suomentanut K. V. 
Henriksson. (Ruotsinkielinen teos: Bib-
lisk historia, till folkundervisningens 
tjenst sammanställd. 1893)

1893 24

Olen jakanut käsittelemäni ajanjakson kolmeen päävaiheeseen: 1) ensimmäiset saa-
mennokset, 2) 1850-luvun Kuopion hiippakunnan aikana julkaistut teokset ja 3) 
1900-luvun alussa ilmestyneet teokset. Tämän lisäksi teokset on ryhmitelty tekijöi-
den tai kääntäjien mukaan. 

Fellmanin Lapponica-kokoelman saamenkieliset teokset on merkitty ensimmäi-
seen taulukkoon esittämieni vaiheiden ja tekijöiden mukaan. Nimekkeet on kirjoi-
tettu lyhennetyssä muodossa. Mainittuina ovat lisäksi sekä Qvigstadin ja Wiklundin 
bibliogra�an (1899) että Fellmanin Lapponica-kokoelman luettelon (Capdeville 
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2001b) mukaiset numerot. Kyseisessä kokoelmassa ei kuitenkaan ole Pedar Jalvin 
teoksia, vaikka muiden aikalaisten saamelaisten teoksia siihen sisältyy.

Jälkimmäisessäkin taulukossa teokset esitellään Qvigstadin ja Wiklundin bib-
liogra�an (1899) ja Tuomo Itkosen luettelon (1948b) avulla. Vuosi-sarakkeeseen on 

J. Fellmanin aapisen käsikirjoitusta (Sainio 1958).
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merkitty esitettyjen teosten ensimmäiset julkaisuvuodet. Vaikka teoksen alkuteos 
olisi ollut muunkielinen (esim. J. Hybnerin Bibliallinen historia), ilmoitetaan alku-
peräinen julkaisuvuosi. F. W. Sundwallin Biblian historia ilmestyi samana vuonna 
sekä ruotsin- että suomenkielisenä versiona. Saamentamisessa käytettyä versiota ei 
voi identi�oida.

Fellmanin suvun Lapponica-kokoelmaan sisältyy paljon pienpainatteita, joita eri 
Pohjoismaiden lähetystyöseurat kustansivat. Ne ovat ruotsalainen Kvinnliga missi-
ons-arbetare ja englantilaisen lähetysseuran kustantama norjalainen julkaisu Lapp 
(Norwegian)-Bible Portion. Aineistossani on yksi Sortavalan evankelisen seuran kus-
tantama pienpainate, Aukusti Hakkaraisen kääntämä Kievrra ja kievrab (1900?). 

Tässä artikkelissa viittaan kirjoihin saamenkielisellä nimekkeellä.

Alkuvaikeudet

Kielteisistä asenteista huolimatta Suomen Lapissakin heräsi hitaasti kiinnostus ke-
hittää saamelaisten äidinkielen käyttöä. Suoritettuaan pastoraalitutkintonsa pastori 
Jacob Fellman sai nimityksen kirkkoherraksi Utsjoki-Inariin, jossa hän toimi vuosi-
na 1819–1832. Saavuttuaan Utsjoelle hän ymmärsi nopeasti, miten hyödyllistä olisi 
toimia asukkaiden äidinkielellä, ja ryhtyi saamentamaan aapista. Hänen esimie-
hensä, Kemin Lapin lääninrovasti Matthias Castrén, vastusti kovasti kirkkoherran 
hanketta. Fellman yritti turhaan saada painoluvan laatimalleen aapiselle. Pitkään 
uskottiin Fellmanin käsikirjoituksen hävinneen, mutta Matthias Castrén sijoitti sen 
omaan arkistoonsa, josta se on päätynyt Oulun maakunta-arkistoon.10 

Senaatti huomautti kuitenkin käskykirjeessään vuonna 1824, että saamelaiset 
hallitsivat huonosti suomea. Oli siis tarpeen painaa saamenkielisiä kristinuskon 
oppikirjoja Lapin kirkollisrahaston kustannuksella niin, että asukkaat oppisivat 
peruskäsitteet omalla kielellään (Itkonen, T. 1977: 73–75; Kähkönen 1984: 269). 
Julkaisemisprosessi oli kuitenkin hidas.

Kirjojen puutteen korvaamiseksi muutamat papit hankkivat Norjasta ruijan-
saamenkielisiä kirjoja. Vuoden 1842 Lapin-matkansa aikana Elias Lönnrot otti 
päiväkirjassaan vahvasti kantaa saamen kielen puolesta.11 Lönnrot tapasi nähtä-
västi Inarin kappalaisen J. W. Durchmanin, joka toimi silloin Utsjoen kirkkoherran 
sijaisena K. F. Stenbäckin ollessa poissa seurakunnastaan. Tämän vierailun jälkeen 

10 OMA KRA Ea:7 Tuomiokapitulin päätöksiä ja kirjeitä 1822–1831. (Sainio 1958.)

11 Päiväkirjan ote on kirjoitettu ”Karasjoella 13 p:nä tammikuuta 1842” (Lönnrot 1902: 56).
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Durchman kirjoitti anomuksen Turun tuomiokapitulille N. V. Stock�ethin kirjojen 
hankkimista varten. Anomus hyväksyttiin 21.9.1842.12 Myönteistä suhtautumista 
saamen kieleen osoittaa myös senaatin päätös vuodelta 1848, sillä se asettaa etu-
sijalle saamenkielentaitoiset papit kirkkoherran ja kappalaisen virkoihin valittaes-
sa (Senaatin ehdotus 16.12.1848 ja keisarillinen käskykirje 6.6.1849; Fellman, J. 
1906 2: 579–580; Kähkönen 1982: 278). 

Vuonna 1850 jaettiin Turun hiippakunta Turun ja Kuopion hiippakuntiin. Tä-
män jaon yhtenä syynä oli Lapin asioiden hoito: koska Lappi oli liian kaukana tuo-
miokapitulista, piispanistuin sijoitettiin Kuopioon. Lääninrovasti Carl Nickull kiin-
nitti huomiota uskonnollisten kirjojen puutteeseen vuonna 1851 suorittamassaan 
rovastintarkastuksessa. Hän pyysi selvittämään sekä suomen- että saamenkielisten 
kirjojen tarpeen. Keisarin määräyskirjeellä 6.10.1852 Lapin kirkollisrahasto siirret-
tiin Kuopioon. Rahaston piti huolehtia sekä pappien palkanmaksusta että saamen-
kielisten kirjojen kustantamisesta. (Kähkönen 1982: 283–284; 1984: 27.)

2.3 Suomen saamenkieliset teokset

Ensimmäinen Suomen alueella laadittu saamenkielinen käännös on 1600-luvulta. 
Kappalainen Olaus Sirman käänsi Johannes Gezelius vanhemman Lasten paras tawara 
-kirjan (1666), mutta sille ei myönnetty painolupaa (Itkonen, E. 1940). Johannes 
Sche�eruksen Lapponia-teokseen (1673) sisältyy silloisen opiskelijan Olaus Sirman 
keräämiä joikuja. Suomen saamen kannalta tärkeä on Enontekiön kappalaisen Hen-
ric Gananderin laatima Grammatica Lapponica vuodelta 1743. Ganander piti saa-
menkielisiä saarnoja Enontekiön saamelaisille (Kähkönen 1982: 190).

Jacob Fellman julkaisi Suomen saamenkielisistä teoksista ensimmäiset, jotka 
joutuivat suuren polemiikin kohteiksi. Vuonna 1825 julkaistut Matteuksen evan-
keliumin kaksi ensimmäistä kappaletta oli tarkoitettu kielinäytteeksi (Fellman, J. 
1825a). Sekä kirkkokäsikirja Gjet-Kirjadtz (Fellman, Jacob 1825b) että virsikirja 
Muttom Laulagak (Weldingh 1825) oli käännetty norjasta. Andreas Sjögren jul-
kaisi ankaran kirja-arvostelun Åbo Tidningarissa syyskuussa 1826. Siinä hän kriti-
soi Fellmanin käyttämää oikeinkirjoitusta. Sainion (1958; esim. myös Itkonen, T. 
1948a) mukaan kääntäjä olisi pyrkinyt täsmentämään vanhaa muotoa. 

Vaikka Fellman joutui lähtemään Utsjoelta sairastumisen takia, hän ei luopu-
nut saamentamisesta. Vuonna 1856 hän julkaisi Möllerin katekismuksen (Möller 

12 OMA UKA JII:a 3 Turun Tuomiokapitulin memoriali 21.9.1842. Durchman sai luvan hakea 25 
katekismusta, 25 aapista, 10 Uutta testamenttia, Raamatun historiaa ja rukouskirjoja (Kähkönen 
1982: 276;  Itkonen, T. 1952: 129–132).
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1856), jolle oli saanut painoluvan Porvoon, ei Turun, tuomiokapitulilta. Tuomo 
Itkonen arvelee, että runoilija Runeberg antoi asialle tukensa. Fellman kustansi itse 
katekismuksen painamisen ja jakeli niteitä ilmaiseksi (Itkonen, T. 1977: 85; 1952: 

52; Kähkönen 1982: 279–281). Tuomo Itkonen nimittääkin häntä ”Suomenlapin[!] 
Agricolaksi” (Itkonen, T. 1948a). 

Uskonnollisten saamennoksien kannalta merkittävä henkilö oli myös kirkkoher-
ra Anders Andelin, joka toimi Utsjoki-Inarin seurakunnassa vuosina 1853–1859. 

Inarin kappalainen (myöhemmin Utsjoen kirkkoherra 1860–1867) Edvard Wil-
helm Borg on kääntänyt ensimmäisen painetun inarinsaamenkielisen aapisen vuon-
na 1859. Samana vuonna ilmestyi Andelinin aapinen Utsjoen saameksi.

Andelin saamensi pitkään käytössä olleen Olaus Svebiliuksen katekismuksen 
(Svebelius 1746). Kirja, Lutherus ucca Katekismusa, ilmestyi Oulussa vuonna 1860. 
Vasta Lauri Itkonen julkaisi vuonna 1902 inarinsaamenkielisen katekismuksen, 
Suoma Evangeliumlaš-Lutheralii Kirho Katkismus (Luther 1902).

Katekismukseen liitetyn raamatunhistorian käänsi ensimmäisen kerran Andelin 
vuonna 1860. Omaan laitokseensa Andelin asetti rinnakkain kaksi saksalaisen Jo-

E. W. Borgin aapisen (1859) ensimmäinen aukeama.
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han Hübnerin alkuteoksen käännöstä: Gustaf Adolf Saxbäckin laatiman suomen-
noksen ja oman saamennoksensa (Hybner 1860). A. Hakkarainen puolestaan julkai-
si 1900-luvun alussa F. W. Sundwallin raamatunhistorian saamennoksen nimellä 
Bibalhistoria (Sundwall 1902). Lauri Itkonen saamensi saman tekstin inarinsaamek-
si nimellä Rȧȧmmat Historja (Sundwall 1906).

O. Sirman saamennosta (Wiklund 1914: 85).
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Muut hengelliset painotuotteet

1800-luvun puolessavälissä ilmestyi saameksi myös pienpainatteita, kuten Andeli-
nin kääntämät Raittiusseuran julkaisut Rambbe Laura (Andelin 1858a) ja Elias 
Lönnrotin Kolm päive Sairio siittast (Lönnrot 1858). Kumpaakin painettiin 500 kap-
paletta, jotka oli tarkoitus jakaa ilmaiseksi (Kähkönen 1984: 75).

2.4 Ensimmäiset suomensaamelaisen kirjoittamat tekstit

1800-luvun lopussa suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ja kielten tutkimus 
kukoisti. Suomalais-Ugrilainen Seura perustettiin 1883. Kielinäytteitä ja kansanta-
ruja kerättiin ahkerasti. Jo Jacob Fellman ja Lars Levi Laestadius olivat keränneet 
joikuja ja saamelaista mytologiaa. Otto Donner julkaisi Anders Fjellnerin välittämät 
joiut Peiven Parneh ja Peivenparen Suongoh Jettanasi ilmin artikkelissaan ”Lappalaisia 
Lauluja” (Donner 1876), Emil Nestor Setälä puolestaan artikkelin ”Lappische lieder 
aus dem XVII:ten jahrhundert” (Setälä 1890) ja Karl Bernhard Wiklund artikkelin 
”En kemilapsk text från år 1716” (Wiklund 1914). Kyseessä oli Olaus Sirman saa-
mentama J. Gezeliuksen Lasten paras tavara (ks. 2.1 ja 2.3).

Samoihin aikoihin ilmestyivät ensimmäiset saamelaisten kirjoittamat julkaisut 
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa: Matti Aikion Kong Akag og Naboths vingaard (1904) 
ja Johan Turin teos Muitalus sámid birra (1910) sekä suomensaamelaisen Pedar Jal-
vin teos Muottačalmit (nyk. Muohtačalmmit; ”Lumihiutaleita”; 1915b). Norjassa jul-
kaistut lehdet olivat tärkeä kanava saamelaiskirjailijoille. Muitalægje (1873–1875) 
oli ensimmäinen saamenkielinen lehti. Nuorttanaste (1898–) on perinteinen hengel-
linen aikakauslehti, joka ilmestyy edelleen. Norjansaamelainen kirjailija ja poliitik-
ko Anders Larsen toimitti taas Sagai Muittalægje -lehteä (1904–11).

3 Saamenkielisten teosten tekijöiden ja kääntäjien 
työ sekä saamelaisten osuus julkaisuprosessissa

3.1 Papit ja katekeetat

Etelä-Suomesta tulleet papit eivät yleensä ymmärtäneet saamelaisten elämäntapaa 
eivätkä oppineet saamea. Sen sijaan Pohjois-Suomessa kasvaneet pappissukujen jäl-
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keläiset osasivat jonkin verran saamen kieltä ja suhtautuivat ymmärtäväisemmin 
saamelaisten kulttuuriin. (Widén 1964: 24, 276; Kähkönen 1982: 135.)

1800-luvun alussa J. Fellman oli jo esittänyt ajatuksen, ettei ”lapin kieli itses-
sään ole millään tavalla halpa-arvoisempi kuin suomen tai ruotsin kieli. Tulee vain 
kehittää sitä ja varsinkin sen kirjoitustapaa, jotta se voisi täyttää opetuskielelle 
asetettavat vaatimukset”13. Saavuttuaan Utsjoelle hän paransi saamentaitoaan ja 
käänsi seurakunnan pohjoisalueen saamelaisille tarpeelliseksi katsomaansa kirjal-
lisuutta. 

Pyrkimys opettaa suomen kieltä saa-
menkielisten tekstien avulla oli tyypil-
listä 1800-luvun alun ja keskivaiheen 
kaksikielisissä teoksissa, kuten esim. 
Vähän katekismuksen (Luther 1860) ja 
Raamatun historian (Hybner 1860) kak-
sikielisissä julkaisuissa, joiden saamen-
kieliset osuudet ovat Andelinin kään-
tämiä. Samaa periaatetta noudattaa 
E. W. Borgin aapinen Anar sämi kiela 
aapis kirje (1859). Nimestä käy ilmi, 
että teos on inarinsaamea. Se poikkeaa 
muista aikalaisaapisista sikäli, että te-
kijä aakkoset esiteltyään havainnollis-
taa kuvien avulla eläinten ja ihmisen 
tuottamia eri ääniä. Tekijä johdattelee 
lukijan uskonkappaleisiin tälle läheisiä 
ilmiöitä hyväkseen käyttäen. Andelinin 
aapinen (1859) on kirjoitettu pohjois-
saamen murteella. (Qvigstad & Wiklund 
1889; Kähkönen 1988: 51.)

Andelin julkaisi yhdeksän kirjaa (1888 sivua) vajassa viidessä vuodessa (Itko-
nen, T. 1952: 153; Kähkönen 1984: 75–76), E. W. Borg vain yhden. Andelinin teok-
sista kaksi Raittiusseuran julkaisua (1858a, 1858b) painettiin Helsingissä, ja kus-
tantajaksi ilmoitetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hänen tuotantoaan arvioi-
taessa tulee ottaa huomioon, että hän sai palkkion tekemistään käännöksistä ja että 
kustannukset siis maksoi hiippakunnan Lapin kirkollisrahasto.

Pedar Jalvi Jyväskylän seminaarin op-
pilaana (Sainio 1966: kansi).

13 Fellmanin pastoraalitutkinnon mukaan (Fellman, J. 1906 2: 544–545; Itkonen, T. 1977: 23–24).
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Kolme kirjaa on painettu Kuopiossa samaan aikaan, kun Utsjoen katekeetta A. 
Laiti oleskeli siellä täydentääkseen opettajan pätevyyttään (vuosina 1862 ja 1863). 
Hän käänsi Boreniuksen aritmetiikan oppikirjan Logu-Luoittim Oappa-Kirji (1862).

Vuonna 1849 ilmestyi kappalainen Emanuel Matthiasson Kolströmin enonte-
kiönsaameksi kääntämä Wuoingalahts Psalmack ja Cattamus rokkous. Kolström oli 
syntynyt Pohjanmaalla ja toimi ensin Muonionniskassa ja sitten Enontekiöllä vuo-
desta 1834. Samoin kuin Fellman Kolströmkin kuului Pohjois-Suomessa toiminee-
seen pappissukuun. Enontekiön alueen saameksi ei ilmestynyt muita tekstejä vuo-
sina 1820–1920.

Fellmanin kirjat painettiin aluksi Turussa, sitten Helsingissä. Lapin kirkollisjoh-
don siirryttyä Kuopion hiippakuntaan julkaisujen määrä kasvoi huomattavasti. Kir-
joista, jotka kustansi Kuopion Lapin kirkollisrahasto, vain yksi oli inarinsaameksi. 
Tästä johtunee Kuopion tuomiokapitulin vuonna 1860 tekemä ehdotus perustaa 
Suomen saamen kirjakieli Utsjoen saamen murteelle. (Kähkönen 1984: 77.)

Monet muut kirjat on painettu Oulun ensimmäisessä, C. E. Barckin kirjapainossa. 
1900-luvun alkupuolella L. Itkosen ja A. Hakkaraisen saamentamat kirjat julkaistiin 
Helsingissä tai Oulussa.

Voimme vain todeta, että 1860-luvun ja 1900-luvun alun välisenä aikana saa-
menkielisiä kirjoja ei julkaistu Suomen puolella (ks. 1.5). Saamentaitoisia pappeja 
ja koulutettuja katekeettoja oli liian vähän, eikä saamen kielen käyttö saanut ja-
kamatonta hyväksyntää. Venäläistämisuhka lienee myös vienyt huomiota vähem-
mistökielten asemalta. Asiaa hoitivat pääosin virkamiehet; vain harvat saamelaiset 
osallistuivat kirjakulttuurin kehittämiseen.

3.2 Katekeetat, kielimestarit ja opettajat

Edellä mainitut käännökset eivät olisi voineet toteutua ilman paikallisten saame-
laisten kielenopettajien apua. Enontekiön kappalaisen Olaus Sirman (ks. 2.3) kään-
nös ei saanut painolupaa, koska tuomiokapituli oli saanut paljon valituksia hänen 
toiminnastaan. Ruotsalainen kielentutkija Karl Bernhard Wiklund totesi kuitenkin 
vuonna 1888, että ”tämä kirjanen olisi sekä kielensä että ortogra�ansa puolesta ol-
lut parhaita senaikaisista lapinkielisistä julkaisuista”.14

Fellman kertoo, että hänen Utsjoen virkansa alkuaikoina kirkkoisäntä Laiti kään-
si hänen saarnansa saameksi ja että seurakuntalaiset olivat liikuttuneet kuunnelles-

14 Kähkönen (1988 passim) mainitsee usein Gezeliuksen kirjan käytön Lapin kirkon opetuksessa; 
Itkonen E. 1940: 339.



50 Capdeville

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

saan saarnan käännöstä. Kyse oli Samuel Mattson Laitista, joka opetti Fellmanille 
saamea ja auttoi häntä käännöstyössä. (Fellman, J. 1907: 29; Widén 1964: 135; 
Kähkönen 1988: 467.) 

Andelinin kielenopettaja oli Aslak Davidinp. Laiti, jonka kirkkoherra oli itse 
kouluttanut. Vuoden 1852 reskriptin ansiosta kirkkoherra lähetti vuonna 1860 As-
lak Laitin täydentämään pätevyyttään Kuopioon hiippakunnan kapitulin kustan-
nuksella. Laiti toimi katekeettana 1856–1864 (vrt. 3.1). Andelinin toivona oli saada 
pätevä opettaja Utsjoelle suunniteltuun kansakouluun. Hanke ei kuitenkaan vielä 
toteutunut. Sen lisäksi Laiti joutui lähtemään pois kotiseudultaan sairastuttuaan 
vuonna 1864. Kuten on todettu luvussa 3.1, Laiti julkaisi Boreniuksen oppikirjan 
käännöksen (Borenius 1862; Kähkönen 1988: 470). Tämä ensimmäisen suomen-
saamelaisen laatiman teoksen avulla tekijä pyrki laajentamaan utsjokelaisille tar-
koitettua opetusmateriaalia. Laitin käännös on myös ensimmäinen ei-kirkollinen 
saamenkielinen julkaisu. Laiti oli lisäksi kirjoittanut Kuopion tuomiokapitulille suo-
menkielisiä raportteja opetuksen edistymisestä15.

E. W. Borgin kielimestarina toimi katekeetta ja lukkari Henrik Samuelsson Mat-
tus. Kappalainen oli itse kouluttanut Henrik Mattuksen, joka puolestaan opetti 
inarinsaamea kappalaiselle. Lauri Arvid Itkosen kielimestareina olivat katekeetat 
Iisakki Mannermaa ja samainen Henrik Mattus. (Itkonen, T. 1952: 147–148, 193; 
Kähkönen 1988: 434–436.)

Utsjoen toinen merkittävä henkilö oli Nils Wilhelm Holmberg, joka toimi kate-
keettana vuosina 1878–1915. Piispa G. Johansson luonnehti häntä sivistyneimmäk-
si ”lappalaiseksi” vuoden 1896 tarkastuksessaan. Hän ehdotti kouluylihallitukselle, 
että katekeetta toimisi Outakosken koulun opettajana, kunnes pätevä opettaja voisi 
hakea virkaa. Samalla piispa anoi apurahaa paikkakunnan poliisin Guttormin po-
jan, Joseph Joseeppi Guttormin kouluttamiseen: tämä kävi Sortavalan seminaarin 
ja sai Outakosken koulun opettajan viran 1902.16

Kielimestarit olivat siis kappalaisten tai kirkkoherrojen lähipiiriin kuuluvia hen-
kilöitä, jotka useimmiten toimivat katekeettoina. Heillä oli tärkeä rooli käännösten 
laatimisessa. A. Laiti poikkeaa muista, koska hän osallistui näkyvämmin julkaisu-
prosessiin. Vuonna 1863 ilmestyi kaksi postillaa (Luther 1863a, 1863b). Toisen teok-
sen nimekkeessä ilmoitetaan: ”Samas jorggaluwwum A. Andelinast ja A. Laitist” (A. 
Andelinin ja A. Laitin saamentama). Sen sijaan aritmetiikan kirjan (Borenius 1862) 
nimekkeessä kääntäjän nimeä (A. Laiti) ei ole mainittu. Molemmat teokset on pai-
nettu Kuopiossa A. Mannisen ja Fr. Ahlqwistin kirjapainossa. 

15 OTA Gg:16. Esimerkiksi: ”Ilmoitus Koulujen edistymisestä…” 1864.

16 OMA Eb:138 piispantarkastuspöytäkirjat, Utsjoki, vuodelta 1896 (Sainio 1966: 13).
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Ensimmäinen suomensaamelainen kirjailija

Kansakoulua ei ollut tarkoitus perustaa ainoastaan Utsjoen kirkonkylään, vaan myös 
Outakoskelle. Sen johtajaksi valittiin Jyväskylässä asuva Elias Eriksson. Hän saapui 
Outakoskelle 1886. Elias Erikssonin vaimo Olga avusti miestään koulun yläpitämi-
sessä. Hän oppi myös pohjoissaamen kieltä. Tämän koulun oppilaita oli Pedar Jalvi 
vuosina 1897–1901. Päättötodistuksenkaan saatuaan hän ei katkaissut suhteitaan 
tähän oppilaitokseen: Joseph J. Guttorm, joka oli hankkinut paljon kirjallisuutta 
opiskeluvuosiensa aikana, perusti kouluun kirjaston, jota Jalvi todennäköisesti 
käytti. Eriksson ja Guttorm rohkaisivat häntä pyrkimään Jyväskylän seminaariin. 
Oltuaan ansiotyössä Norjassa Jalvi lähti Jyväskylän suuntaan. Hän halusi kuitenkin 
valmistautua paremmin pääsykokeeseen ja kävi ensin Tampereen Käsityö- ja Taide-
teollisuuskoulun.

Jalvi pääsi vihdoin Jyväskylän seminaarin vuonna 1910. Siihen aikaan semi-
naarin kuraattorina toimi kansanrunoutta tutkinut Frans Albert Hästesko. Jalvi sai 
päättötodistuksen vuonna 1915. Opettajan virkaa ei ollut tuolloin haussa Utsjoen 
alueella, minkä takia juuri valmistunut opettaja lähti Savitaipaleen kouluun. Sai-
rastuttuaan hän yritti palata omalle kotiseudulleen, mutta kuoli kesken matkan 
Inarissa vuonna 1916.

Jyväskylän seminaari toimi kansallisaatteen vaalijana, mikä varmasti vaikutti 
myös Jalviin. Seminaarin oppilaiden toimittamassa lehdessä Toverien ääni hän jul-
kaisi marraskuussa 1911 kirjoituksen, jonka aloitti sanoin: ”Me Saamelaiset, jotka 
asumme pohjolan jylhillä tuntureilla…” Hästeskon innoittamana Jalvi esitteli ar-
tikkelissaan omaa kotiseutuaan ja saamelaisia tarinoita. Tämä on ilmeisesti nimi-
tyksen ”saamelaiset” ensimmäinen esiintymä kirjoitetussa suomenkielisessä teks-
tissä. Hästeskon vaimon, Elsa Hästeskon, vuonna 1912 toimittamassa Lasten joulu 
-nimisessä joulukirjassa, joka levisi myös seminaarin ulkopuolelle, julkaistiin Jalvin 
toinen kirjoitus, ”Lappalaisten joulunvietosta”. Siinä kirjoittaja käyttää vaihtele-
vasti termejä ”lappalainen” ja ”saamelainen”. Jalvi toi julki saamelaisuuttaan myös 
esiintymällä tietyissä tilaisuuksissa saamelaispuvussa. Jalvi oli vaihtanut nimensä 
seminaarin aikana ”Pekka Pohjansäteeksi”, mutta julkaisi saamenkielisen kokoel-
mansa nimellä ”Pedar Jalvi” vuonna 1915. (Sainio 1966: 42.)

Jalvin puhtaaksikirjoitetut kansanrunouskeräelmät, jotka saapuivat Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuralle vuonna 1916 (Sainio 1966: 46), ilmestyivät Samuli Aikion 
toimittamassa julkaisussa  Sabmelažžai maidnasak jâ muihtalusak. – Lappalaisten sa-
tuja ja tarinoita vasta vuonna 1966.
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4 Vähemmistön kirjahistoria

Artikkelin alussa viitattiin käsitteeseen jälkikolonialismi.  On syytä todeta, että saa-
melaisten kirjahistorian tutkimuksessa tätä käsitettä ei voi käyttää brittiläisen tai 
ranskalaisen tutkimustradition mukaisessa merkityksessä, ts. puhuttaessa siirto-
maavallasta vapautuneen kansan kirjahistoriasta. Saamelaiset olivat tarkasteltuna 
kautena vähemmistön asemassa oleva väestöryhmä, joka asui kaukana maan var-
sinaisesta hallintokeskuksesta. Lapissa valtaa käyttivät suomen kielen käyttöä puo-
lustavat virkamiehet. Viime vuosisatojen aikana saamelaisten elinehdot ovat kehit-
tyneet kahtiajakoisuuden, kuten keskus vs. periferia, ja toiseuden viitekehyksessä. 
Kahtiajakoisuus nousee esiin sekä väestöllisellä (vähemmistö vs. valtaväestö) että 
maantieteellisellä (keskus vs. periferia) tasolla. Toiseus on jatkuvasti läsnä tämän 
kirjakulttuurin kehityksessä.

Keskus vs. periferia

Kuten luvussa 1 on todettu, ensimmäiset Suomessa julkaistut saamenkieliset teks-
tit palvelivat kirkkohallinnon, nimenomaan uskonopetuksen, tarpeita. Hallinto si-
jaitsi varsin kaukana saamelaisten asuinalueista: ensin Turussa, sitten Helsingissä 
ja Kuopiossa, 1900-luvun alussa Oulussa. Näissä hallinnollisissa keskuksissa pää-
tettiin, mitkä kirjat saatettiin painaa ja mitkä tekstit olivat tärkeitä saamelaisille. 
Siirtomaiden tilanne oli pitkälti samantyyppinen: keskus ei tuntenut alistetun kan-
san kulttuuria, mutta silti se päätti, miten ao. kansan koulutus toteutettiin ja min-
kälaiset kirjat painettiin alkuperäiskansan kielellä. Kun alistetun kansan tai tämän 
aiheen kannalta saamelaisen vähemmistön jäsenet alkoivat kirjoittaa, tämä saattoi 
tapahtua eri kielillä. Oman äidinkielen käyttöönotto kesti pitkään.

Toisen kulttuurin kommunikaatioväline: kirjakulttuuri

Kun saamelaiset alkoivat kirjoittaa, he käyttivät ensin valtaväestön (enemmistön) 
kieltä eli suomea. Aslak Laiti kävi suomenkielisen seminaarin ja kirjoitti raporttinsa 
suomen kielellä. Hänen kirjallinen tuotantonsa oli opetusaineiston saamentamista. 
Ensimmäinen saamelainen kirjailija oli Norjan Lapista, Matti Aikio. Hän julkai-
si muutaman kirjan, mutta enemmistön kielellä (norjaksi). Hänen valintansa oli 
tietoinen: hän halusi norjalaisten tutustuvan saamelaisiin. Hän katui valintaansa 
kuitenkin ennen kuolemaansa kertoessaan: ”Kunne jeg bare ha skrevet på samisk” 
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(”Kunpa olisin pystynyt kirjoittamaan saameksi”; Lehtola 1997b: 50). Pedar Jalvi 
kirjoitti seminaarikautenaan suomeksi, mutta onnistui julkaisemaan myös yhden 
saamenkielisen teoksen. Hän oli suunnitellut jatkavansa tätä työtä, mutta ei ehtinyt 
toteuttaa sitä. Suuri haaste kirjailijalle oli, ettei lukijakunta ollut tottunut lukemaan 
oman kansansa kertomuksia tai runoja kirjoitetussa muodossa. Nuoren kirjailijan 
alkutuotanto ilmestyi hänelle itselleen vieraalla tai toisella kielellä. Hänen saamen-
kielinen kirjansa puolestaan oli uutta saamelaisille lukijoille: se edusti toisen kult-
tuurin kommunikaation muotoa. Vahvassa suullisessa kulttuurissa kirjallisen vies-
tinnän käyttöönotto vaatii pitkän ajan. Jalvin tuotanto perustui suullisiin, kuunnel-
tuihin kertomuksiin. Lapsuudesta alkaen hän oli elänyt rikkaan suullisen perinteen 
keskellä. Myöhemmin hän oli auttanut Armas Launista keräämään joikuja. (Launis 
2004.)

Murroksien kautta

Tekstit olivat vain harvoin saamelaisten itse kirjoittamia. Heidän viestintänsä oli 
pääasiallisesti suullista ja heidän elinpiirinsä kaukana näiden varhaisten julkaisujen 
käsittelemistä aiheista. Tilanne oli siis kahtia jakautunut, dikotominen: enemmis-
tö vs. vähemmistö, jonka elämänmuotoa säätelevät vallanpitäjät. Harvat julkaistut 
teokset painettiin vasta eri virkamiesten erimielisyyksien ratkettua. Tavoitteena oli 
opetus, mutta opetusohjelma ei soveltunut hyvin saamelaisen kansan tarpeisiin. 
Julkaisut ilmestyivät 1820-, 1860- ja 1900-luvulla. Näiden jaksojen välissä kului 
kymmeniä vuosia ilman saamenkielisiä julkaisuja.

Vasta 1800- ja 1900-luvun vaihteessa ilmestyivät ensimmäiset saamelaisen Pedar 
Jalvin (Petter Hellanderin) kirjoittamat tekstit. Jalvi ei saanut välittömiä seuraajia 
ja jäi siten Suomen saamenkielisen kirjallisuuden yksinäiseksi uranuurtajaksi. Vie-
lä 1900-luvunkin tilannetta voidaan kutsua tässä suhteessa jälkikolonialistiseksi: 
saamelaisten alistettu asema suhteessa valtaväestöön ilmenee myös saamenkielisen 
kirjan historiassa.

Ensimmäinen saamelainen kaunokirjallinen teos perustuu vahvaan suulliseen 
perinteeseen. Tämän perinteen merkitykseen Jalvi oli viitannut suomenkielisessä 
Valoa kansalle -lehden kirjoituksessaan: suullisen perinteen tuntemus antoi hänelle 
hyvän pohjan omakieliseen tuotantoon. Kuten saamelaisessa kulttuurissa yleensä, 
luonto on tärkeä elementti Jalvin runoissa ja kertomuksissa.

Monet tutkijat katsovat saamenkielisen kirjallisuuden alkaneen vasta 1900-luvun 
puolessavälissä. Hans-Aslak Guttorm julkaisi saamenkielisiä romaaneja 1940-luvul-
la. Varsinainen ”saamelaisrenessanssi” alkaa vasta 1970-luvulla, jolloin julkaistiin 
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Skabmatolak. Sabmelaš kirjjalašvuođa antologiija. – Tulia kaamoksessa. Saamelaisen 
kirjallisuuden antologia (Aikio & Itkonen & Sammallahti 1974). Sámi Girječálliid 
Searvvi (Saamelaiskirjailijoiden yhdistys) perustettiin samana vuonna. 

4.1 Julkiset kannanotot

Saamenkielisten painotuotteiden vähäisyyteen ja saamen kielen ongelmalliseen 
asemaan puututtiin 1800-luvulla sekä virallisissa asiakirjoissa että lehtikirjoituksis-
sa, joskin aikakauden huomio kiinnittyi pääasiallisesti suomen kielen ja kulttuurin 
asemaan. 

Seuraavassa tarkastelen joitakin asiakirjoja ja muita kirjoituksia, joissa käsitel-
lään saamen kieltä ja saamenkielistä kirjahistoriaa. Tekstit on valittu siten, että ne 
ilmentäisivät mahdollisimman hyvin sadan vuoden mittaista kehitystä.  Materiaa-
lista käy ilmi, että Elias Lönnrot ajoi saamenkielistä opetusta. Gustav Johansson 
puolusti vahvasti saamen kielen vaalimista ja käyttöä sekä saamenkielisten kirjo-
jen toimittamista. Kirkkoherra Lauri Arvid Itkonen (ks. kohdat 1.3, 2.3) kirjoittaa 
suoraa tekstiä vuonna 1901 julkaisemassaan Kaiku-sanomalehden artikkelissa. Hän 
todistaa juridisen materiaalin avulla, että saamelaisten oikeuksia laiminlyödään. 
Vuonna 1908 Uudessa Suomettaressa ilmestyneessä artikkelissa Nils Isak Fellman 
puolestaan varoittaa saamen kielen voivan hävitä, mikäli saamenkielisiä kirjoittajia 
ja saamea hallitsevia virkamiehiä ei saada tarpeeksi. Hän mainitsee Aslak Laitin 
(vrt. 3.1), joka oli päässyt opiskelemaan ja sittemmin jopa julkaissut saamenkieli-
sen kirjan.

Tekstikokoelman viimeiset tekstit on kirjoittanut Pedar Jalvi. Ne ovat ensimmäi-
set saamelaisen laajalle lukijakunnalle kirjoittamat kannanotot. Teksteistä näkyy 
kirjoittajan pyrkimys vahvistaa saamelaisten tietoisuutta omasta erityislaadustaan. 

1. Lönnrot, Elias, Karasjoki, 13. p:nä tammikuuta 1842 (Lönnrot 1902 2: 56).

Jos Suomessa tahdottaisiin antaa lappalaisten lukea omaa äidinkieltään, niin 
se nyt kävisi hyvin helposti päinsä kun Inarin lappalaiset kaikki(?) ymmärtä-
vät Orjas-lappia ja Utsjoen-Lapin murre on samaa. Mutta pieni Suomenmaa 
tahtoo kaiketi menettelyllään muutamien lappalaistensa suhteen näyttää, 
mitä tekisi, jos sillä olisi valta käsissä: että riistäisi valtansa alaisilta kansoilta 
heidän äidinkielensä. Sen sijaan, että pappi tai pari velvotettaisiin oppimaan 
lapin kieltä, pakotetaan koko seurakuntia osaamaan suomea, jotta voisivat 
vastaanottaa opetusta.
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2. Piispa Gustav Johansson, piispantarkastukset vuodelta 1896

OMA Eb:18a: piispantarkastuspöytäkirja, Inari

Inarissa asuu enimmäkseen Lapin kansaa, joka puhuu kielimurretta, jota ei 
muualla ole. Olisi toivottava, että pitäisitte huolta kielenne edistymisestä. 
Ympäri maailmaa koettaa kukin kansa pitää huolta kielestänsä ja tarpeen 
olisi, että Inarinkin kieli kehittyisi kirjakieleksi, että saataisiin kirjoja tänne 
omalla kielellä. Hyvä on, että Suomea opitaan, mutta oma kieli on pidettävä 
pyhänä, kun se on Jlan lahja. Olisi tarpeen, että yksi katekeetta osaisi Lapin 
kieltä, jolla voisi lapsia opettaa. Sen tähden kehotan tätä Lapin kansaa val-
vomaan omaa etuansa, niin että, kun lahjakasta ja hyväntapaista lasta on ja 
varoja vanhemmilla, ne toimittaisivat semmoisen kouluun, jotta katekeetan 
viran avonaisena ollessa, Lapin kansan oma lapsi voisi tulla opettajaksi ja 
toimittaa kirjoja sillä kielellä. Tämä olisi sitä tärkeämpi, kun ei tätä murretta 
ole muualla kuin täällä. Ellei kielikin tule viljellyksi, niin se ei edisty, vaan 
vähitellen voi kuolla pois, joka ei ole hyvä eikä suinkaan toivottava.

OMA Eb:138: piispantarkastuspöytäkirja, Utsjoki

Kun kansa täällä on enimmäkseen Lapin sukua, olisi tarpeen, että Lapinkieli 
pääsisi enemmän kehittymään ja että kansa- ja kiertokoulun-opettajat jotka 
eteen päin tulevat, osaisivat tätä kieltä. Mutta jollei Lapin kansa tee uhrauk-
sia, että sen omia lapsia pääsisi enemmän oppia saamaan, niin on peljättävä, 
että koko kieli haihtuu. On sen tähden toivottava, että lahjakkaita ja hyvän-
tapaisia lapsia pannaan kouluun, jotka sitte voisivat opettajina viljellä Lapin 
kieltä ja auttaa sitä eteen päin. Ei ole se hyvä, jos äidin kieli katoaa. Se on Jlan 
lahja ja kunkin tulee omaa kieltänsä arvossa pitää ja kehittää. Kun muutoin 
tulevaisuudessa katekeetan virka tulee auki, olisi tarpeen taas saada semmoi-
nen, joka osaisi Lapin kielellä opettaa, niin kuin nykyinen sitä osaa.

3. Lauri Itkonen 1901: Kielioloista Lapissa. — Kaiku 43 (myös Jacob Fellman 
1906 2: 588–592).

Mutta olemmeko myös valmiit suomaan oikeutta niille, joiden kansalli-
nen menestys riippuu meistä, suomalaisista? Tai onko kenties tuo röyhkeä 
”yhdenmukaisuuden” epäjumala saanut meidätkin kumartajikseen? Katso-
kaamme!

Suomalaiseen maaperään on kansojen kaitsija istuttanut hennon vesan lap-
palaista kansallisuutta, jonkun verran päälle 1,000 hengen. Suuri ei tämä 
väestö ole, mutta ihmis-oikeuksia hekin kaipavaat [– –] Mutta sittenkin on 
eräs kohta, jonka suhteen on oltu hyvin välinpitämättömällä kannalla. Se on 
lapinkieli. Ja mitä merkitsee tämän rinnalla kaikki muu lappalais-harrastus? 



56 Capdeville

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

Me suomalaiset kyllä vapisemme sydänjuurissamme, kun meidän kieltämme 
uhataan. Mutta tietysti lappalaisilla ei ole näin korkeita tunteita, ei rakkautta 
äidinkieleensä! [– –] Ja kumminkaan ei suomalaisten mahtane koskaan tar-
vita vierasta kieltä oppia päästäkseen naimisiin. Lapissa sitävastoin on ollut 
voimassa sekä koulupakko että ehtoollispakko kaksinkertaisessa merkityk-
sessä.

Kielisortoa tuntemaan oppii lappalainen jo lapsena [– –] Muuten ovat uts-
jokelaiset edullisemmassa asemassa kirjallisuuteen nähden, kuin inarilaiset, 
sillä heillä on käytettävänsä, paitsi muutamia omamurteisia kirjojaan, myös-
kin Norjan lapinkielinen kirjallisuus, jota on koko joukko ja jonka he aivan 
hyvin ymmärtävät.

Tuleeko lapinkielen sortopolitiikka yhä jatkumaan? Ettei tähän astiset laki-
säännökset ole riittäneet turvaamaan Lapin kansalle sen oikeutta opetuksen 
saamiseen äidinkielellä, on ilmeisesti nähtävä.

Samoin on olemassa hyvätahtoinen asetus (keis. käskykirje 20/2 1858) La-
pin katekeettain virkaan asettamisesta. [– –] Mutta käytännössä on tämäkin 
asetus joutunut kuolleeksi puustaviksi. Näin on kirkollisen opetuksen alalla 
käynyt.

Nykyään on kehitys siirtynyt kunnalliselle alalle. Asetus ylempäin kansan-
koulujen perustamisen edistämiseksi Suomen maalaiskunnissa 24 päivältä 
toukok. 1898 (SA 20/1898) tarkoittaa että ”jokainen kuntaan kuuluva koulu-
nikäinen lapsi voi, mikäli mahdollista omassa piirissään, ilman suurempia 
vaikeuksia päästää nauttimaan kansakouluopetusta äidinkielellään”, [– –] 
jos kunnassa asuu hajallaan väestö, jonka äidinkieli on toinen kuin enem-
mistön, on siitä erikseen muodostettava yksi tai useampia piiriä”. Hyvä on. 
Mutta entä jos niihin kuntiin, joissa väestö kokonaan eli osaksi on lapinkie-
linen, ei ilmesty ainoaakaan opettajaksi hakijaa, jolla olisi taitoa oppilasten 
äidinkielessä – mikäs neuvoksi? Opettakoon suomeksi! Siinä sitä taas ollaan. 
Suo siellä, vetelä täällä, ei kuivaa kussakaan!

4. Nils Isak Fellman 1908: Matti Aikio – Isak Saba: kaksi huomattua lappalaista. 
— Uusi Suometar 4.4.1908.

Luonnollinen seuraus siitä kovasta kohtalosta, jonka alaiseksi Lapin kansa on 
joutunut, on ollut, että ainoastaan harva lappalainen on saavuttanut perus-
teellisemman kirjallisen sivistyksen, ja että ne, jotka ovat sellaiseen asemaan 
päässeet, melkein poikkeuksetta ovat toimineet papin-alalla, jolla moniaita 
eteviäkin lappalaissukuisia miehiä on esiintynyt. [– –] Mutta ainoa Suomen 
lappalainen, joka on pyrkinyt ja päässyt sivilivirkoihin, on Utsjoella syntynyt 
Aslak Laiti, joka suoritti kansakoulunopettajan tutkinnon.
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5. Pedar Jalvi (Pohjan-Pekka), Elämästä Lapista. — Toverien ääni 18.11.1911 
(myös Sainio 1966: 24).

Me Saamelaiset, jotka asumme pohjolan jylhillä tuntureilla, olemme kyllin 
onnelliset huvitellessamme itseämme satuperäisessä luonnossa.

6. Pedar Jalvi 1915a: Lappalaisten laulurunoudesta. — Kotiseutu 6: 86, 89.

Miten joikusävel on syntynyt ei liene sen vaikea päättää, joka itse on joikuja 
sepitellyt. Kysyin eräältä saamilaistoveriltani, mistä hän oli ne monet joikun-
sa oppinut, joita hän osasi. Vastaus kuului: luonnosta. Siis, joiut yksinkertai-
sesti ovat vuosisatoja kestäneen luonnon äänien matkimisen tuloksia.

Ne kuvaavat lappalaisen sielunelämää, hänen kärsimyksiään ja toiveitaan. 
Ne ovat Saami-kansalle kallis kansallinen omaisuus ja niitä löytyy tuhansia 
”Turjan tunturin takana”. Opettakoot ne Saami-kansaa katsomaan kansansa 
muinaisuuteen ja näkemään niissä entiskansan hengen kykyjä. Samalla viit-
tokoot ne tietä nousevalle saamilaispolvelle uusien ja parempien luomiseen.

Loppusanat

Sadan vuoden ajanjakson 1820–1920 kehitys oli merkittävä Suomen saamenkieli-
sen kirjahistorian kannalta. Kehitys ei ollut tasaista: intensiiviset kaudet vaihtelevat 
vuosikymmenten pituisten taukojen kanssa. Jacob Fellmanin 1820-luvulla ilmes-
tyneet, ankarasti kritisoidut julkaisut loivat pohjan 1800-luvun puolessa välissä il-
mestyneille lukuisille, Kuopion hiippakunnan toimintaan liittyville teoksille. 1880- 
ja 1900-luvun vaihteessa ei-saamelaisten Itkosen ja Hakkaraisen julkaisujen jälkeen 
ilmestyivät saamelaisen Pedar Jalvin kirjoitukset, jopa saamenkielinen runo- ja ker-
tomusantologia.

Saamelaisen vähemmistön edustajat kirjoittivat ensin Suomen Lapin valtaväes-
tön kielellä. Tämä kirjahistoria on Deleuzen & Guattarin (1975) terminologian mu-
kaisesti vähemmistön kirjallisuuden (littérature mineure) historiaa. Papit tai muut 
virkamiehet julkaisivat teoksia kirkollisen ja maallisen hallinnon tarpeisiin, jotka 
ovat varsin etäisiä saamelaisväestölle. Pedar Jalvi oli ensimmäinen suomensaame-
lainen, joka julkaisi itse kirjoittamansa tekstin. Saamelaista kulttuuria norjaksi esi-
telleen Matti Aikion tavoitteena oli mitä ilmeisimmin tehdä omaa kansaa tutuksi 
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suurelle yleisölle. Jalvilla, kuten Matti Aikiolla ja Anders Larsenilla, oli kuitenkin 
myös pyrkimys tehdä saamelaiset tietoisiksi omasta erikoislaadustaan ja arvostaan. 
Hän toteutti tätä pyrkimystä julkaisemalla saamenkielisenkin teoksen. Hänet voi 
katsoa Suomen saamenkielisen kirjallisuuden uranuurtajaksi.

Jalvin epäilemättä tunnetuin runo on Muottačalmit (nyk. Muohtačalmmit). Seu-
raava teksti sisältyy Tuomo Itkosen julkaisemaan aapiseen; sen on suomentanut 
Toivo Immanuel Itkonen (Ikonen, T. 1934: 76–77). Runo tuo Jalvin kotiseudun, 
Tenojoen tienoot, vahvasti esille.

Muottačalmik Lumihiutaleet

Saddatala aimui čađa
hiljit kaččik muotta-čalmik,
kaččik keđgii, skirrii ala,
vielgadin tak kokčik eädnam.

Leijaellen ilmain läpi
lumihiutaleet hiljaa putoo,
putoo kiviin, vaivasvarpuun,
valkovaipan maahan kutoo.

Vaiko tain’ leä korud smavis,
miljonak ka oktii pottik,
tivvik roggik, leäǥik, muorra-
pottuǯiida itta skalvi,
keđgii tuokkai čoggu častas.

Vaikka kooltaan pienet ovat,
miljoonin kun kokoontuvat,
täyttävät ne rotkot, laaksot,
nietos peittää tuulenkaadot,
kivet piiloon kinostuvat.

Kiđđa-peäivaš muođui ovdast
suddik smavva muotta-čalmik
šelgis čacci-koaikanassan.
Koaikanasast čoggujik tak
ajan, teädnun, javrin, meärran;
stuoris talle leä tai fabmu.

Kevätpäivän katsehissa
sulaa pienet lumihiuteet,
päilyy vesipisarissa.
Pisaroista kertyy kokoon
puro, joki, järvi, meri
— mahtavan ne voiman peri!
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Satu Moshniko�

Kirjallistumisen vaikea taival: 
koltansaamen tapaus

Koltansaame samoin kuin muutkin saamen kielet kuuluu suomalais-ugrilaiseen kie-
liperheeseen.

Ennen sotia Kuolan niemimaalla puhuttiin useaa eri koltansaamen murretta 
Suonikylän, Paatsjoen, Nuortijärven ja Petsamon murretta. Koltansaamelaisten li-
säksi siellä asui akkalan-, kildinin- ja turjansaamen puhujia. Koska kanssakäyminen 
eri murrealueiden ihmisten kesken ei ollut kovin vilkasta, kehittyi kunkin alueen 
kieli omaan suuntaansa puhujiensa ääntämyksen ja mieltymysten mukaan ja sai 
samalla vaikutteita myös venäjästä. Lisäksi perheet asuivat sukualueillaan erillään 
muusta yhteisöstä suurimman osan vuotta, joten kielellä oli erinomainen tilaisuus 
muovautua erilaiseksi myös eri sukujen kesken.

Sotien ja vaiherikkaan evakkotaipaleen jälkeen Petsamon alueen koltat asutet-
tiin 1949 Suomen puolella Inarinjärven ympäristöön Nellimiin ja Sevettijärvelle. 
Nellim oli lähellä Ivalon suomalaisasutusta, joten koltan kieleen kohdistui suuria 
paineita valtakielen taholta. Sevettijärven alueelle puolestaan muodostettiin tiettö-
mien taipaleiden päähän kauas toisistaan 3–5 talon rykelmiä, joissa sukulaisperheet 
asuivat vieretysten. Jälleen olosuhteet olivat otolliset synnyttämään uusia variaa-
tioita sekä Nellimin että Sevettijärven kylien samoin kuin eri sukujen käyttämään 
kieleen.

Tätä taustaa vasten ymmärtää, millaisia vaikeuksia oli edessä, kun koltansaa-
melle alettiin luoda kirjoitustapaa 1970-luvun alussa. Tosin jo noin sata vuotta 
aiemmin oli tehty yritys saattaa koltansaame kirjoitettuun asuun: Suomalainen 
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Kirjallisuuden Seura painatti vuonna 1878 Paatsjoen kappalaisen ”venäjänlapik-
si” kääntämän1 Matteuksen evankeliumin käyttäen kyrillisiä kirjaimia (Махьтвеест 
Пась-Евангели). Kirjan käyttökelpoisuudesta tai yleensäkään sen käyttämisestä ei 
ole tietoa.

Suomessa koltansaamen kirjoitetun kielen perustaksi valittiin Suonikylän mur-
re, koska sen puhujia on eniten. Monien oli silloin ja on yhäkin vaikea ymmärtää, 
ettei yhden murteen valitseminen kirjakielen perustaksi estä itse kutakin puhu-
masta edelleenkin omalla tavallaan, kunhan kaikki kirjoittavat yhdenmukaisesti 
kirjakielellä. Puhutaanhan suomen kieltäkin monilla murteilla, mutta kirjoitetaan 
yhden ja yhtenäisen kirjakielen mukaisesti.

Vuonna 1972 ilmestyi Pekka Sammallahden koltankielinen aapinen Aabbâs sää-
mas (Sammallahti 1972a) ja vuosi sen jälkeen Koltansaamen opas (Korhonen & 
Moshniko�, J. & Sammallahti 1973). Näiden ensimmäisten kirjojen kirjoitustavasta 
on parin vuosikymmenen kuluessa muotoutunut nykyisin koulun oppimateriaalien 
ja muunkin koltansaamenkielisen kirjallisuuden käyttämä ortogra�a. 

Koltan ortogra�assa pyritään mahdollisimman suureen äänteiden mukaiseen 
kirjoitustapaan. Sen vuoksi siinä on kaikkiaan 37 kirjainta pehmennysmerkki mu-
kaan lukien, kun suomen kielessä kirjaimia on 28.

Huolimatta kirjainten suuresta lukumäärästä niiden oppiminen koulussa on su-
junut ongelmitta. Myös aikuiset alkoivat opiskella kirjaimia saamelaisten äidinkie-
len lukemis- ja kirjoittamiskampanjan 1995–2000 merkeissä. Kampanjan tarkoi-
tuksena oli opettaa oman äidinkielen luku- ja kirjoitustaito kaikille saamelaisille 
vuoteen 2000 mennessä.

Koltan kolmikymmenvuotias kirjoitustapa on ollut jatkuvan kehitysprosessin 
alainen. Samoin kuin suomen kieli on kehittynyt kirjoitusasultaan nykyihmistä 
huvittavasta ja kummastuttavasta Agricolan kirjoitusasusta tämänpäiväiseen muo-
toonsa, löytää koltan kirjakielikin muotonsa, mutta siihen tarvittanee aikaa enem-
män kuin nyt kuluneet muutamat vuosikymmenet. 

Koltankielistä kirjallisuutta on vielä varsin niukasti ja suppeilta aloilta. Koulun 
oppimateriaalit muodostavat siitä suurimman osan. Niihin on tallennettu myös 
melko laajalti kolttasatuja sekä entisajan elämän kuvauksia vanhempien ja isovan-
hempien muistelusten muodossa, joista kenties merkittävin on Satu Moshniko�n 
toimittama Maaddârää´jji mainnâz (1992). 

Ortodoksisen kirkon tarpeisiin on käännetty pieni rukouskirja Risttoummi 
moʹlidvaǩeʹrjj, Johanneksen evankeliumi Evvan evaŋǧeʹlium ja jonkin verran 

1 Termiä ”venäjänlappi” on käytetty aikanaan Venäjällä puhuttujen saamelaismurteiden yhteisni-
mityksenä.
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kirkkotekstejä, mm. Pââʹss Eʹččen Evvan Krysostomoozz liturgia vuonna 2002. 
Kolttasaamelaisten kielentaitajien työryhmä, jota vetää kanttori Erkki Lumisalmi, 
on kuitenkin koko ajan ahkeroimassa saadakseen käännetyksi uusia osia raamatus-
ta sekä lisää jumalanpalvelustekstejä.

Terveydenhoidon alalta on ilmestynyt koltaksi nuorille perheille tarkoitettu 
lastenhoidon opas (Peltonen 1989). Kolttakäsitöitä esitellään Helena Semeno�n 
helmityökirjassa Sääʹm peʹssertuejj, joka ilmestyi vuonna 1991. Pari sanakirjaa 
on ilmestynyt 1990-luvulla (Moshniko�, J. & Sammallahti 1988, Sammallahti & 
Moshniko�, J. 1991) ja niiden lisäksi ilmestyi vuonna 2003 Katri Fofono�n kol-
tansaameksi inarinsaamesta kääntämä ja sovittama kuvasanakirja Mattu saaʹnid 
(Mänty 2003). Vuosina 2004 ja 2006 julkaistiin lasten satukirjoina kolttalegen-
dat, jotka kertovat Trifon Petsamolaisesta (Moshniko�, A. & Moshniko�, S. 2004 ja 
2006). Musiikkiperinnettä ja leuddrunoutta edustavat vuonna 2007 julkaistu Marko 
Jousteen, Elias Mosniko�n ja Seija Sivertsenin toimittama Maaddârääʹjji leeuʹd, jo-
hon kuuluu myös musiikki-CD, sekä Ilpo Saastamoisen ja Ola Gra�n vuonna 2008 
toimittama kuolansaamelaisten leuddeista kertova kirja Son vuäinn (Hän näkee), 
johon kuuluu kaksoismusiikki-CD.

Kaunokirjallisuutta on käännetty koltaksi melko vähän ja siitäkin suurin osa 
on lähinnä 1990- ja 2000-luvuilla ilmestyneitä lastenkirjoja. Ensimmäisenä ilmes-
tyi vuonna 1995 Lapin lääninhallituksen kustantama ja Satu Moshniko�n koltak-
si kääntämä karjalainen satu Õõmâs ååʹreskääʹnn. Sitten seurasivat Pörripeikon, 
joka sai kolttanimekseen Tuʹrrvueiʹvv, seikkailuista kertovat kirjaset (Borg 1996a 
ym.). Tuorein on vuonna 2006 ilmestynyt, Seija Sivertsenin kääntämä lastenkirja, 
Peâtt Piõjjna taaurõš, joka kertoo Pekka Töpöhännän ystävästä (Knutsson 2006). 
Merkittäviä maailman kaunokirjallisuuteen kuuluvia koltansaameksi käännetty-
ja teoksia ovat Saint-Exupéryn Pikku Prinssi, jonka Kati-Claudia Fofono� käänsi 
vuonna 2005 sekä Robert Crottet’n Kuun metsä, joka ilmestyi vuonna 2006 Vassi 
Semenojan kääntämänä.

Kolttasaamelaiselta kirjailijalta, Kati-Claudia Fofono�lta, ilmestyi vuonna 1988 
runo- ja tarinakirja Pââšjooǥǥ laulli, johon kuuluu myös äänikasetti sekä vuonna 
1998 runokirja Jânnam muttum nuuʹbbiooʹri. Vuonna 2004 hän julkaisi kirjasen 
Vuäʹmm Jeeʹelvueiʹvv, jossa on kertomuksia kolttaelämästä. Nämä molemmat ovat 
myös äänitteinä. Vuonna 2005 ilmestyi hänen äänikirjansa Suonikylän poluilta, mut-
ta se on täysin suomenkielinen (Fofono�, Kati-Claudia 2005a).

Muuta kaunokirjallista tuotantoa on melko vähän, paitsi vuonna 1999 ilmestynyt 
Satu Moshniko�n valokuvakertomus Äʹnn-Määʹrj mueʹrjjreiss, joka kertoo kolmen 
lapsen marjamatkasta sekä vuonna 2000 ilmestynyt Katri ja Matleena Fofono�n 
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valokuvakertomus Õhtt eeʹǩǩ Oʹlssee da Såålla mieʹldd, jossa kuvataan kolttasaame-
laista elämäntapaa eri vuodenaikoina.

Vuosina 1978-1986 julkaistiin neljästi vuodessa ilmestynyt koltankielinen lehti 
Sääʹmođđâz — Kolttauutiset, joka lähetettiin kaikkiin kolttatalouksiin. Sen tarkoituk-
sena oli tuoda esille vastasyntynyt koltan kielen orfogra�a. Lehti kaatui kuitenkin 
yhdeksän vuoden ilmestymisensä jälkeen rahoituksen ja toimittajien puutteeseen. 
Sen jälkeen on Sápmelaš-lehdessä ollut koltankielisiä artikkeleita, muttei mitenkään 
säännöllisesti.

Muutamia lakeja (mm. kolttalaki sekä saamen kielilaki) löytyy internetistä kol-
tankielisinä. Eri ministeriöiden julkaisuista on käännetty koltansaameksi sosiaali- ja 
terveysministeriön opaskirja Sosial- da tiõrvâsvuõđhuõl laaʹjjmieʹlddlaž kääzzkõõzz.

Saamen kielilain (516/1991, laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa) 
tultua voimaan vuonna 1992 on esimerkiksi Inarin kunnan kuulutuksia ja ilmoi-
tuksia ollut lehdissä kaikilla kolmella saamen kielellä: pohjoissaameksi, inarinsaa-
meksi ja koltansaameksi. Lehtitekstien heikkoutena oli kuitenkin eri saamen kiel-
ten kirjoitustapojen vaatimien kirjaimistojen puutteellisuus. Etenkin koltankieliset 
kuulutukset olivat monesti aivan lukukelvottomia väärien kirjainmerkkien takia, 
jolloin kielilaki vaikuttikin tarkoituksensa vastaisesti haitaten kirjoitetun kielen vil-
jelemisen edistämistä. Kun lehtien lukijat totesivat, ettei koltankielisestä tekstistä 
saa mitään selvää, he eivät enää seuraavalla kerralla yrittäneetkään lukea kuulutus-
ta äidinkielellään vaan suomeksi. 

Kun uusi saamen kielilaki (15.12.2003/1086) saatiin vuonna 2002, alkoi tilanne 
koltansaamen kohdalla näyttää vähän paremmalta, sillä nyt oli pakko satsata myös 
saamen vähemmistökielten, inarinsaamen ja koltansaamen kirjoitusten oikeellisuu-
teen. Kun on siirrytty käyttämään unicode-fontistoja, ovat koltankieliset tekstitkin 
alkaneet näyttää lukukelpoisilta.

2000-luvulla on saatettu alkuun mittava sanakirjahanke sekä koltan koulukieli-
opin laatiminen. On toivoa, että ne saadaan julkaistuiksi lähiaikoina.



sämikielah

anarâškielâ
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Petter Morottaja

Kirjálâšvuotâ jottáá já symboleh 
kirdâččeh fantasia suájáiguin

Omâs symbolijn ij kuássin pyevti tiettiđ, maid toh merhâšeh. Toi addim váátá eres 
symbolijd, uápis symbolijd, maid ferttee ovtâstâllâđ mon moos-uv. Te viijmâg ar-
vâl, et tot omâs symbol merhâšume lii čielgâm, ko tom lii puáhtâm lahteđ uápis 
symbolij merhâšuumijd. Puoh ulmui kielâi säänih láá eidu tágáreh: olmooš tobdá 
pustavijd, já viijmâg máttá luuhâđ sääni; olmooš lohá saanijd, já forgâ sust lii ceel-
hâ.

Uápis symboleh láá tego ulmuu mušto, ruámusteh šuáláđ puáris uđđâsijd já tov-
láid ravvuid. Tagareh symboleh vist, maid ep lah kuássin ovdil uáinâm, iä muštoot, 
mut mainâsteh. Toh sättih mainâstiđ kuhheeht veikkâba historjást, teikkâ tuše uá-
nihávt mainâšiđ kiäm sun lii oovdâstmin. Toi mainâseh láá ain vorâseh. Muálkkáás 
peeli lii tot, et jis toh láá omâs symboleh, mainâseh láá kryptilâš kielâ. Tulkkojeijee 
ferttee jiešalnees jieš meridiđ, maid omâs symbol meerhâš. Já taat lii teema, mast 
ááigum čäälliđ.

Uápis symboleh já omâs symboleh, taah kyehti keeji kuleh akselân, mii kovvee 
luovvimproosees. Ij tarbâšiččii ubâ sárnuđ symbolijn ollágin: mohnii ääših láá mi-
jjân uápiseh, já mohnii vist omâseh. Jis luovvimpargoost, veikkâba čälidijn, ciäggá 
teevstâs tuše uápis aššijd, teevstâst šadda mailm replikaatio. Tast šadda tuše ohtâ 
styeres uápis symbol, mon merhâšume lii jo čielgâs luvâhánnáá-uv. Nube tááhust 
aksel nubbe keeči, omâs keeči, lii siämmáánáál máhđuttem: omâsvuotâ piso omâs-
vuotân, jis tom ij pyevti lahteđ uápsis aššijd. Teevstâ ij puávtáččii tulkkuđ eresnáál 
ko jyehináál. Tekstâ, mii meerhâš puoh mailm aašijd siämmáá ääigi? Mielâkiddii-
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vâš juurdâ, mut jispa olmooš liijká-uv haaliid tiäđuid pyerebeht-uv vuáruluvâi ko 
puoh ohtân.

Mun nomâttâm tääl uápis aašijd realismin já omâs aašijd fantasian. Realism 
ovdâstit olmâ mailm já fantasia vist puoh tom, mii lii realism ulgguubeln. Ain ko 
čällee puáhtá almosáid jurduu, mii ij lah ovdil kullum, sun lii iäránâm realismist 
fantasia kuávlun. Ferttiim čielgâsvuođâ tiet huámášuttiđ, et taam myenster mield 
klassilâš fantasiakirjálâšvuotâ ij lah uáli fantastlâš: siämmááh persovn- já mailm-
ráhtuseh kiärduttuveh jyehi kirjeest, já lohhein láá ennuv uápis ideah — veikkâba 
sáŋgármainâseh —, moid toppiđ. Siämmáánáál realism sátáččij siävuttuđ realism-
stiijlân: tomgin jiem uáivild.

Fantasia ij lah tuše čaabâkirjálâšvuođâ jiešvuotâ. Äššiteevstâ fantasia lii siäm-
máá tehálâš. Reportaas-uv puáhtá čäälliđ maaŋgâ náál. Tot, maht tábáhtus kovvee, 
ij kuássin lah siämmâš äšši ko mii tuođâi tábáhtui. Säänih láá tuše symboleh, moh 
hämmejeh stuárráábijd symbolijd. Jis reportaas čälidijn kiävttá ’aavdo’ saajeest 
’stuorrâ aavdo’, čällee jurduuh láá jo váldâm läävhi ovdâskulij. Čällee mielâst avdo 
ohtuunis ij lah tuárvi: tot taarbâš uđđâ uáinu. Já taat čällee máhđulâšvuotâ adeliđ 
mailm jiešvuođáid mon tulkkos ihenis lii maid mun kočom fantasian.

Čälimist lii ain vuáđukoččâmuš tot, et čáálá-uv eenâb realistlávt vâi fantast-
lávt. Maŋgii valjim lii automaatlâš, tondet ko lii tárkká tiettum, mondet čäälliđ. 
Motomin vist teevstâ ulme ij lah siämmáá čielgâs. Motomeh mediah iä huolâ ko 
tiätulágán čalluid, veikkâba loostâ kolumniuásih. Kolumni ferttee leđe alda rea-
lism, tot ij uážu pajaniđ liijkás ollâgâsân ulmui vuoiŋâšij uulâtmettumân. Nube 
tááhust ton ulme lii pyehtiđ persovnlâš uáinu, ige tondet pyevti tuuttâđ neutraalijd 
eđâlduvâid. Kolumnist lii čielgâ ulme, já tondetpa kolumnisteh táválávt tietih, mag-
gaar luámist realism já fantasia kooskâst pyehtih čäälliđ. Fiktiočälleeh láá maŋgii 
toh, kiäin láá eenâb máhđulâšvuođah já siämmást eenâb hundâruššâm. Mon ennuv 
tekstâ kolgâččij sulâstittiđ oovdeb kirjálâšvuođâ? Mon ennuv realism já uápis ide-
aid teekstân tuástá kyeđđiđ? Mon ennuv taid tuástá čuollâđ härvibân?

Oovdeb kirjálâšvuotâ lii ain myenster puátteš kirjálâšvuotân. Tot lii maŋgii eidu 
tot realism, mon ij nuhtán uážu kopijistiđ, mut mii fáálá šiev vuáđu uđđâ jurduid. 
Tom jurdâččijdijn šadda meiddei smiettâđ, mii lii lamaš vuáđu aaibâs vuossâmuid 
teevstâid. Kirjálâšvuotâ lii ferttim leđe uáli oovtkiärdánis ideanurâldâh. Eidu mot-
toom sääni, mii sierâdâl koččâmuššáin ”maid jis”.
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Lii-uv anarâškielâ taan tiileest?

Kulmâlov ihheed tassaaš ij lamaš anarâš kirjálâšvuotâ: lâi tuše viereskielâsâš kirjá-
lâšvuotâ, mii aaibâs tyelli tälli heiviittui anarâškielân. Tot lii uáli alda tom ävhittes 
replikaatio, mast lâi saahâ ovdeláá. Kirjekielâ šoddâmân heiviittâsah láá kale vai-
guttâm ápálávt, mut iä uđđâ ideai šoddâdmân. Tot ij lamaš luovvimpargo — tot lâi 
jurgâlempargo. Anarâš kirjálâšvuotâ já media lii šoddâm muáddilov ive äigin. Já 
nuuvtko jurdáččij-uv, vuossâmuuh teevstah láá várugâs keččâlâdmeh, moh �nnejeh 
vuáđus eres kielâi myensterijn. Mailm lii kiergânâm jo čäälliđ kirjerájuidis tievâ 
jieškote-uvlágán stiijlâ kiirjijd, já anarâškielâ lii eskin luhâmin taid čoođâ.

Anarâš čallum media já äššiteevstâi fantasia

Anarâškielân kal puáhtá čäälliđ: mist láá kyehti-uv foorum, kost puáhtá almostittiđ 
čalluid. Mist lii Anarâš-lostâ, mii lii almostum jo kyehtlov ihheed. Já mist lii meid-
dei Kierâš: jyehi oho almostujeijee nettilostâ, mii lii vuálgâm joton čohčuv 2007. 
Anarâš-lostâ almostuvá viehâ harvii, mut ton mainâseh pyehtih leđe nuuvt vijđáseh 
ko fáddá váátá. Kierâš vist vuolgât uđâsumos tiäđuid masa tállân ko tot taid čuággá, 
nuuvt et Anarâš-loostâ kuhes almostittemkooskah iä hettii anarâš tieđettem. Ohtsis 
taah loostah tevdih jo viehâ pyereest anarâšâi luuhâm- já čäällimtáárbuid.

Maht ja magarijd čalluid táid loostâid kolgâččij čäälliđ? Čäällim vuáđukoččâ-
muš. Anarâš media vädisvuotân lii lamaš tot, et ulmuuh iä tom tuođâi taarbâš. 
Taarbâšlâš tot kal lii, mut ij siämmáánáál ko media táválávt lii. Media tieđeet ul-
muid, mut anarâš media lii iänááš tieđettâm tuše tagarijd aašijd, maid ulmuuh jo 
tietih. Taas lii čielgâ suijâ: ereskielâsâš media, mii lii ennuv iäljárub já pehtilub. 
Anarâš-lostâ ij lah ubâ keččâlâmgin tuođâi toimâđ uđâslostân, mii lii kal iberdettee. 
Anarâš media uáiviárvu ij lah nuuvtkin tieđeetmist. Tot keččâl pyehtiđ anarâšâid 
oohtân, já siämmást tot oovded anarâš čäällimkulttuur.

Anarâšâi loostâi vuáđu-ulme lii faallâđ mottoomlágán luhâmuš anarâškielân. 
Mut kost myenster čallui várás? Mist láá loostâ myenstereh suomâkielâ peln veik-
kâ mon ennuv, mut pyehtip-uv mij kevttiđ suomâkiel loostâid myensterin, jis mii 
loostâi ulme ij lah siämmâš ko syemmilâš loostâin? Mij čäällip Anarâš-loostân já 
Kierâččân äššiteevstâid já reportaasijd, veikkâ jiešalnees mist iä lah mii jieččân 



68 Morottaja

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

čäällimvuáđuh vala aptum. Vâi lâš-uv tot nuuvt, et vuáđu šadda jiešmeidlist vistig 
suomâ myenster mield, já vuáháduvá tađe mield ko mijjân čiälgá, mon ääšist eidu 
kannat čäälliđ, já mon puáhtá kyeđđiđ ereskielâsâš mediaid. Tehálumos äšši lii 
vuáháduđ rievtisnáál: jis loostâi mainâsijd vuáháduvá tuše jurgâliđ systemaatlávt, 
loostâid ij kuássin šoodâ rievtis meerhâslâš ano.

Mun eeđâm, et anarâškielâsâš äššiteevstâin kolgâččij kavnuđ fantasia. Táágu 
puávtáččij koijâdiđ, et ij-uv tom suomâkielâsâš teevstâin taarbâš. Tiäđustuv taarbâš. 
Fantasiattáá tekstâ lii kuárus já ahheev. Muu juurdâ lii kuittâg tot, et fantasia ij jur-
gâluvvuu anarâškielân. Tot sirduuččij jurgâlum teevstâ fáárust, jis anarâškielâ sár-
nooh iä iberdiččii algâkielâ. Mut ko sij masa ain iberdeh, já tot meerhâš tom, et oh-
tâgin jurgâlus ij pyevti adeliđ uđđâ, vorâs jurduid. Čielgâsmitám oppeet, et anarâš 
jurgâlusah láá teháliih kielâ máttátmist já tuárjumist. Mut toh iä lah anarâšâi jieijâs 
kirjeh, iäge uuigâ anarâš čäällimkulttuur teikkâ kirjálâšvuođâ ovdâskulij.

Njuálgu jurgâlusah láá fantasiakoddeeh. Siämmást ko toh nanodeh puástulágán 
pargoruutiin, toh meiddei pyehtih anarâš čäällimkulttuurân koškevuođâ. Jis siäm-
máš tekstâ lii sehe suomâkielân já hyeneeht jurgâlum anarâškielân, lii uáli älk-
kee valjiđ suomâkiel versio. Tast iättoo siämmáš äšši, mut tom lii älkkeeb iberdiđ; 
suomâkielâ vijđesvuotâ vuástá ij äävti soottâđ. Mut siämmâš skenaario puávtáččij 
leđe eresnáál-uv: jis anarâškiel tekstâ ij liččiigin njuálgu jurgâlus, mut monniilágán 
lasattâs. Jis äšši ličij kieđâvuššum anarâš uáinust. Šiev jurgâlemtaavijd ij kuulâ ääši 
teikkâ uáinu muttem, mut totpa lii-uv taam máhđulâšvuođâ kievrâs peeli. Ijhân tot 
liččii jurgâlus ollágin, mut áášán ličij lasettum miinii. Teekstân lii puohtum anarâš 
fantasia!

Njuálgu jurgâlusâi vädisvuođah láá kale viehâ pyereest tiettum. Maŋgii toos 
vuállán, ko ij lah asto smiettâđ. Ton lasseen motomijd virgálijd teevstâid lii pág-
gu jurgâliđ säänist sáánán. Toi árvu ij lekken jieš kielâst, mut kielâ status luptii-
mist. Tágáreh pággujurgâlusah láá kuittâg šoddâdâm stuorrâ táárbu uđđâ saanijd. 
Mailm lii muttum jo maŋgii, ige anarâškielâst lah lamaš tuápáduvah uđđâ almoo-
nijd. Tááláá ääigi anarâškielâst sáttá teivâđ sanijguin, moh vuosmuu viilpâstmáin 
poorájeh mielân rääigi. Mii ovdâmerkkân lii jotâlâhnuorbâs? Márjá-Liisá Olthuis 
sänikirje tom čollee, aktiivlih kielâkevtteeh sättih jo tonttáá-uv tiettiđ. Tágáreh sää-
nih láá ennuv, šoddâm táárbun mainâstiđ tááláá ääigi maailmist. Toh láá maaŋgâs 
rahtum suomâkielâ myenster mield, já tondet vistig viggá jurdâččiđ, et toh láá 
siämmáá koškáh ko njuálgujurgâlusah. Mut lii-uv tot eidu nuuvt? Iä-uv toh kyedi 
anarâš uáinu sistees, ko jo taid jurgâldijn lii lamaš pággu smiettâđ puáris anarâš 
saanijd já heiviittiđ anarâš kielâmailm uđđâ modern mailmân? Nuuvtko ovdeláá 
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smietâstim, omâsvuotâ lii fantasia. Já nuuvtpa uđđâ sääni omâsvuotâ lii meiddei 
fantasia. Tot puáhtá anarâš čäällimkulttuurân raavvâdamnâsijd.

Uđđâ saanij fantasia probleem äššiteevstâ uáinust lii tot, et äššitekstâ viggá 
leđe uáli tärkki, maggaar saajeest omâsvuođâ puáhtá teekstân pyehtiđ. Äššiteevstâ 
uđđâvuotâ kolgâččij leđe jieš ääšist ige čoonnum uđđâ sääni háámán, já tondet jis 
haaliid anarâš äššiteevstâid fantasia, ferttee leđe uáli várugâs, kuás kiävttá uđđâ 
sääni já kuás ij. Uđđâ säänih láá motomin lohhei lusis kyermi kyeddiđ. Mađe eenâb 
omâs säänih, tađe eenâb tulkkummáhđulâšvuođah, já tot meerhâš tom, et ääši ad-
dim šadda vaigâdubbon. Uđđâ säänih láá uáli maŋgii eidu tagareh säänih, maid ij 
uážuččii puástunáál iberdiđ. Ton peeleest puávtáččij masa ettâđ, et jis äššiteevstâst 
láá ennuv uđđâ säänih, teevstâ fantasia lii tuhledum já kááivun leggistum. Taat lii 
jorgoäšši: eidu äššiteevstâin stuárráámus uási uđđâ saanijn liččii tehálumoseh.

Meerhâš-uv taat tom, et anarâškielân kolgâččij rähtiđ saanijd, moi tehálumos 
kevttimohtâvuotâ lii čaabâkirjálâšvuotâ? Uđđâ adjektiiveh iä lah valjeest.

Anarâš čaabâkirjálâšvuođâ moonnâmkuávlu

Čaabâkirjálâšvuotâ lii lamaš pyereeb tiileest ko äššikirjálâšvuotâ. Anarâš-loostân 
láá čallum muštâlušah, já motomeh muštâluškirjeh láá meiddei teddilum, nuuvtko 
Sigá maainâs já Tovlááh mainâseh. Ärbivuáválávt anarâšah láá ain mainâstâm, já 
nuuvtpa lii luándulâš, et vuossâmuuh kirjeh láá tágáreh mainâsčuágálduvah. Tain 
lii taggaar hyenes peeli, et toh láá čuágálduvah: toh iä nuuvtkin lasseet mainâ-
sijd, mut čuággih tagarijd, moh láá jo mainâstum. Toh láá várugâs keččâlâdmeh. 
Toh keččâlii, puáhtá-uv anarâškielân čäälliđ. Maid jis taat maainâs ličij-uv pááppâr 
alne, iberdiččii-uv ulmuuh? Liččii-uv mainâseh siämmáá suotâseh ko sárnumáin 
mainâstum?

Jiem kieđâvuš tađe tärkkilubbooht, magareh mainâskirjeh láá jurgâlum anarâš-
kielân. Mun lam kiddiistum tuše algâalgâlâš anarâš kirjálâšvuotân. Tot lii juátkâm 
muštâlusâiguin já älkkees mainâsijguin. Tot lii iberdettee: tárbu čäälliđ historjá pajas, 
já siämmáánáál tárbu luovviđ luhâmuš já oppâmateriaal párnáid, lává lamaš stuár-
ráh. Ij lah lamaš asto smiettâđ fantasiaid já realismijd. Anarâš čaabâkirjálâšvuotâ lii 
ferttim tuuttâđ toos, et �nnee valmâš ideaid nuubijn. Ääši ij iššeed tot, et anarâšah 
láá uccâ juávhuš, kiäh masaba ohtuunis viggeh luptiđ kielâs siämmáá táásán ko 
suomâkielâ tâi veikkâba tavekielâ. Kiäh láá toh kirječälleeh, kiäh ovdediččii anarâš 
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čaabâkirjálâšvuođâ? Ohtâ aktiivmusâin lii Márjá-Liisá Olthuis, mut sungin ij čääli 
váldupargon.

Muu uáinust anarâškiel mainâsij čäällim lii ain lamaš jyehi kielâmättee pase 
vuoigâdvuotâ. Mii čalluid peri váldoo aplodijn vuástá. Ferttee smietâstiđ, lii-uv taat 
äšši tánávt pyeri: mii teevstâid peri ij pyevti leđe ain šiev tekstâ, mut nube tááhust ij 
lah ereskin. Koččâmuš lii oppeet eenâb anarâšâi oohtânkulâmist ige mainâsist, mast 
koheesio lii jeehil já draama tävgi sajestis. Ton lasseen teekstân puáhtá pyehtiđ 
uđđâ uáinu, veikkâ ij mátáččiigin čäälliđ: tot rijttáá, et juurdâš monnii ääši váhá 
eresnáál ko iäráseh.

Muu mielâst, vädisvuođâin huolâhánnáá, ličij máhđulâšvuotâ oŋâttuššâđ fanta-
sia kuávlun. Mun sarnum fantasia peeleest äššiteevstâi peht já tääl mun čujottâm 
čaabâkirjálâšvuođâ meid. Čuávuváá maainâs kalga tuostâđ čäälliđ ereslágánin ko 
oovdeb. Kieláin kalga pyehtiđ sierâdâllâđ, kalga keččâliđ moonnâđ nuuvt kuhás 
siähánemvuotân ko maainâs čielgâsvuotâ tiptá. Anarâškielâst ij vala pyevti leđe si-
ämmáá ruokkâd ko suomâkielâst: suomâkielân puávtám leikkušiđ já sujâttiđ ’riisi’ : 
’riistä’, mut anarâškielân omâs sujâttâsah láá ain tuše feeilah. Liijká siähánemvuođâ 
rääji kalga aldaniđ já ain aldaniđ, já meiddei keččâliđ kavnâđ tom rääji, mii iärut 
muorâjyelgi feeilâst.

Anarâš čaabâkirjálâšvuotâ ij majemui ivij lah ovdánâm siämmáá jotelávt ko 
anarâš media. Mut ij tot lah eidu orostâmgin. Kuávlu lii mottoomverd epičielgâs, já 
lii ennuv kiddâ tast, magareh persovneh puátteevuođâst älgih kiirjijd čalâččiđ. Mun 
jurdám, et ko čäällimkulttuur nanoduvá Kierrâš já eres projektij vaiguttâsâst, tot 
uáinoo meid čaabâkirjálâšvuođâst. Čälleeh tyestih čäälliđ váhá ložžâsub pennáin já 
tipteđ mielâkuvviittâs kuárŋuđ vääri oolâ.
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Petter Morottaja

Inarinsaamelaisen kirjallisuuden 
ensiaskel ja askel sen jälkeen

Tämä teksti on suomenkielisille tarkoitettu versio tekstistä ”Kirjálâšvuotâ jottáá já 
symboleh kirdâččeh fantasia suájáiguin” (Kirjallisuus lähtee liikkeelle ja symbolit 
lentelevät fantasian siivillä). Käsittelen tässä tekstissä samaa teemaa — inarinsaa-
melaisen kirjallisuuden tulevaisuutta —, joskin hieman lyhyemmin ja keskittyen 
selventämään inarinsaamen nykyistä tilaa. Teksti ei ole suora käännös eikä myös-
kään pelkkä referaatti.

Inarinsaamelaisen kirjallisuuden historia on lyhyt. Kirjoitettua inarinsaamenkie-
listä tekstiä on ollut olemassa ehkä vähän yli sata vuotta, ja vanhimmat eivät tieten-
kään oikein käy vielä kirjallisuudesta. Viime vuosisadan alun kirjoitettu inarinsaa-
me on ollut lähinnä kieltä kuvaavia kielioppeja. Inarinsaameksi on myös käännetty 
kirkollisia tekstejä, kuten katekismus. Kääntäjät ja kielioppien kokoajat ovat olleet 
suomalaisia pappeja ja kielentutkijoita. Tuon ajan inarinsaamelaiset teokset eivät 
siis kovinkaan tiukoilla kriteereillä ole varsinaista inarinsaamelaista kirjallisuutta. 
Kaikki inarinsaamen kielellä painetut kirjat ovat olleet käännöksiä jopa niinkin pit-
källe kuin 1990-luvun alkuun. Ensiaskeleet inarinsaamelainen kirjallisuus siis otti 
vasta tuolloin. Parinkymmenen vuoden aikana julkaistut kirjat ovat olleet lasten-
kirjoja ja muistelmateoksia. Lastenkirjat pyrkivät täyttämään aukkoa, jonka lasten 
kasvatukseen kuuluva tarinointi on jättänyt, muistelmat taas kirjoittavat mennei-
syyttä muistiin. Kirjojen ohella inarinsaamelaista tekstiä on julkaissut Anarâš-lehti 
vuodesta 1988 lähtien; sitä ennen inarinsaameksi kirjoitettiin hyvin satunnaisesti 
muissa saamelaislehdissä.
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Inarinsaamelaisen kirjallisuuden luonne on toistaiseksi ollut hyvin erilainen kuin 
esimerkiksi suomalaisen. Siinä missä suomalainen kirjallisuus kuvaa maailmaa suo-
malaisesta näkökulmasta, inarinsaamelainen kirjallisuus on keskittynyt pitämään 
inarinsaamea elossa. Selkeä tosiseikka on, että inarinsaame on yrittänyt hyvin kau-
an selviytyä muiden kielien välissä kitkutellen, ja tämä on sitten vain kulminoi-
tunut viimeisen vuosisadan aikana. 1970-luvulla inarinsaame oli kadota — yksi 
sukupolvi ei oppinut inarinsaamea ollenkaan — ja oikeastaan kaikki kielelliset teot 
vähintään toissijaisesti suuntautuivat kielen ylläpitämiseen. Lastenkirjoja käännet-
tiin ja kirjoitettiin, jotta lasten kieli kehittyisi, samoin panostettiin koulukirjoihin 
ja tärkeiden tekstien ja ilmoitusten kääntämiseen. Kielen statusta piti nostaa ja 
tuoda inarinsaame nykyajan käyttökieleksi. Teknisesti tämä kaikki on onnistunut 
aika hyvin. Inarinsaamelle on luotu hyvin paljon uudissanastoa eri aloille, ja kieltä 
on valmisteltu siihen, että siihen voidaan tuoda esimerkiksi tieteellistä sanastoa. 
Tieteellinen kirjoittaminen on nykyään mahdollista inarinsaameksikin, ja se otet-
taisiin varmasti hyvin vastaankin. Ainoa ongelma on se, että vain harva ymmärtäisi 
sitä. Tähän liittyykin inarinsaamen varsinainen haaste.

Inarinsaamen kieltä puhuvia on noin 300–400. Inarinsaamen kieli itsessään on 
kohtalaisen hyvässä kunnossa muutamien kieliaktivistien ansiosta, mutta populaa-
tio ja siitä johtuen kielen itsensä tarve on hyvin pieni. Lapset, jotka nykyään op-
pivat inarinsaamen, osaavat käytännössä aina myös suomea. Miksi siis lukea esi-
merkiksi inarinsaamenkielisiä kirjoja, jotka on käännetty suomesta? Miksei lukea 
alkuperäiskielellä kirjoitettua teosta sen sijaan, että lukisi todennäköisesti kiireessä 
käännetyn kirjan kielellä, joka harjoituksen puutteessa on vieläpä heikompikin? 
Tämä koskee käytännössä kaikkia suomesta inarinsaameksi käännettyjä tekstejä. 
Inarin kunnan viralliset ilmoitukset on käännettävä kaikille saamen kielille, mutta 
useimmat lukijat silti ymmärtävät ne parhaiten suomeksi. Jos teksti on käännetty 
esimerkiksi pohjoissaamesta, tilanne ei ole ihan sama: ensinnäkin pohjoissaamen 
kirjallisuus ei sekään ole hirveän vanhaa ja se on kulttuurisestikin lähempänä ina-
rinsaamelaisia kuin vaikkapa suomalainen, ja toiseksi nykyään inarinsaamelaisen 
ei tarvitse osata pohjoissaamea selviytyäkseen yhteiskunnassa. Suomi sen sijaan on 
täysin välttämätön kieli.

Inarinsaamen ja suomen liitto tarkoittaa sitä, että inarinsaamen käyttö ulottuu 
korkeammalle kuin pelkän tiedon välittämisen tasolle. Esimerkiksi uutisia on lähes 
turha välittää inarinsaameksi, koska muunkielisillä medioilla on paljon enemmän 
resursseja. Uutisten toimittaminen inarinsaameksi on järkevää silloin, kun uuti-
set käsittelevät inarinsaamelaisia ja ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne ylittäisi 
esimerkiksi suomalaisen median uutiskynnystä. Tällaisia tapahtumia on kuitenkin 
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melko vähän, ja esimerkiksi päivittäinen uutislehti joutuisi olemaan ilmestymättä 
useaan kertaan viikossa tai sitten täyttämään sivunsa käännetyillä uutisilla, jolloin 
siis voitaisiin kyseenalaistaa uutislehden tarpeellisuus. Inarinsaamelaisia uutisia il-
mestyy nykyään radiossa kerran viikossa ja samoin kerran viikossa ilmestyvässä 
sähköpostilehdessä nimeltä Kierâš. Viikoittainenkin uutiskatsaus jää usein aika ly-
hyeksi, mutta toisaalta jos uutisoinnin väliä pidentää, osa uutisista käy auttamatto-
man vanhoiksi.

Tähän väliin kannattaa tuoda mukaan eräs ajatus: jos uutisointiin, riippumat-
ta uutisen aiheesta, voi tuoda mukaan inarinsaamelaisen näkökulman, se voikin 
olla merkityksellistä. Tätä tietysti tehdään suomalaisissakin lehdissä: paikallislehti 
käsittelee suuret uutiset eri näkökulmasta kuin valtakunnallinen uutislehti. Tämä 
sama tapa toimii kerrottaessa mitä tahansa, ja se on tietysti se ominaisuus, joka ina-
rinsaamelaisessa tekstissä kuuluisi olla mutta joka yhä puuttuisi vaikkapa suomen-
kielisestä. Yleensä käännettäessä pyritään olemaan muuttamatta tekstin sisältöä, 
vaikka muoto muuttuukin, ja sen takia kääntäminen ei tuokaan inarinsaamelaisille 
juuri mitään uutta. Inarinsaamelaisten on tuotava kieleensä uusi ajatus sen sijaan, 
että kirjoittaisivat saman asian hieman eri tavoin. Niinpä esimerkiksi asiakirjalli-
suuden ja uutisoinnin olisi ennemminkin lisättävä informaatiota ja tiedonlähteitä 
sen sijaan, että ne korvaisivat ne. Inarinsaamelaisten ei siis tarvitse eikä kannata 
keskittyä täyttämään kaikkia tiedottamisen ja kertomisen tarpeitaan, vaan ainoas-
taan ne, joita ei suomenkielinen ympäröivä kulttuuri voi täyttää.

Kaunokirjallisuus inarinsaameksi on usein mielekkäämpää kuin asiakirjallisuus, 
koska riippumatta aiheesta se on lähes aina yksilöllistä ja siten tuo jotain uutta kir-
jallisuuteen. Peruskysymys onkin, miksei kirjoittaa ennemmin suomeksi kuin inarin-
saameksi. Kielen käyttämistä niin puheessa kuin kirjoittamisessa on kannustettu, ja 
Anarâš-lehden linja on ollut julkaista kaikki kirjoitukset, joita sille tarjotaan. Tämä 
on välttämätöntä siksikin, että julkaistavaa aineistoa syntyy niin vähän, ja kirjoitta-
mista voidaan aina pitää kulttuuritekona. Muut syyt kirjoittaa inarinsaameksi ovat 
vaihtelevammat: Vanhemmat kielen käyttäjät saattavat tuntea, että inarinsaame on 
heille läheisempi, koska se on heidän ainoa oikea äidinkielensä. Nuoremmilla suo-
mi on lähes poikkeuksetta toinen äidinkieli ja vähintäänkin yhtä vahva. He voivat 
kuitenkin tuntea (samoin vanhemmatkin), että inarinsaameksi kirjoitetaan tietylle 
pienelle porukalle, jolla voidaan olettaa olevan paljon sisäpiirinomaista tietoutta. 
Kirjoittaminen voi siis inarinsaameksi olla välittömämpää kuin vaikkapa suomeksi. 
Kohdeyleisöön liittyvät seikat voivat vaikuttaa kielen valintaan myös ilmaisun eri-
laisuuden perusteella. Ymmärrettävästi inarinsaame soveltuu vanhakantaisen ina-
rinsaamelaisen elämän kuvaamiseen muita kieliä paremmin.
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Mutta mitä jos ei halua kirjoittaa vanhasta elämästä? Mistä kirjoittaa nuori, joka 
ei elänyt vielä silloin, kun kalastettiin, metsästettiin ja hoidettiin poroja? Ei niin, 
etteikö inarinsaameksi voisi kaikesta kirjoittaa, kyse on enemmänkin siitä, soveltuu-
ko se siihen paremmin kuin muut kielet. Inarinsaamenkielistä uudiskirjallisuutta on 
niin vähän, että on vaikea kertoa, mihin se oikeastaan pystyy. Modernista elämästä 
kerrottaessa voi olla, että uudet sanat kyllä löytyvät sanakirjoista, mutta niitä ei 
varsinaisesti ole juuri vielä käytetty kirjallisuudessa. Voi siis miettiä, kuinka hyvin 
ne itse asiassa vielä edes kuuluvat inarinsaamelaiseen sanastoon. Uskaltaisiko ina-
rinsaameksi kirjoittaa avaruusseikkailun? Avaruus on jo itsessään sana, jota ei ina-
rinsaamessa ole ollut kovin pitkään. Inarinsaamelainen kaunokirjallisuus tarvitsee 
jotain uutta, mutta uuden on pohjauduttava vanhaan. Ja vanhaahan inarinsaame-
laisilla ei toistaiseksi ole kovin paljon. Olisi jotenkin hyvin kömpelöä ottaa mallia 
perinteisestä sci-�-kirjallisuudesta, koska lähellekään sen kaltaista kirjallisuutta ei 
ole inarinsaameksi kirjoitettu: olisi tehtävä paljon kompromisseja sanaston suhteen, 
ja siltikin tekstistä voisi tulla raskas uudissanojen ylistys. Sen sijaan voisi ottaa 
inarinsaamelaisen näkökulman ja käyttää sanontoja ja sanoja, jotka ovat jo tuttuja. 
Tarinasta tulisi hyvin erilainen kuin perinteiset sci-�-tarinat, hyvin erilainen kuin 
aiempi inarinsaameksi kirjoitettu aineisto, mutta hyvinkin paljon uudenlaista nä-
kökulmaa tuova sekä inarinsaamelaisille itselleen että ulkomaailmaan nähden. Se 
veisi kirjallisuutta suuntaan, joka ei olisi enää keskittynyt pelkästään kuvaamaan 
ja säilömään kieltä, vaan myös ilmaisemaan jotain sellaista, mihin ei muunkielinen 
kirjallisuus ole taipunut.

Kerroin tämän tekstin alussa, että vaikka tekstin teema on sama kuin sen ina-
rinsaamenkielisessä vastineessakin, se ei ole pelkkä käännös taikka lyhennel-
mä. Syy tähän on nyt oikeastaan esitetty: pelkkä käännös ei tuo mitään uutta. 
Inarinsaamenkielisessä versiossa olen kirjoittanut samoista asioista ehkä hieman 
syvällisemmin, sillä syvällisyyteen ja fantasiaan inarinsaamen on nyt luotava kat-
seensa. Lukekaa sekin teksti jos osaatte.
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Marja-Liisa Olthuis
Päikkieennâm kielâi tutkâmkuávdáš

Mii kirjekielâ lii já maht tot šadda?

Termâ kirjekielâ tuálvu jurduid kielâ čaalâlâš kevttimân já nuorâ kirjekielâst čääl-
limvuáhán, mii lii eenâb-uv čäällimteknisâš äšši. Tot lii kuittâg tuše uási kirjekielâ 
šoddâmprosessist. Kaisa Häkkisii mield (1994: 11) kirjekielâ ovdánmân merhâšittee 
jorgálduvah puátih maŋgii kielâ ulguubeln. Sämikielâin, já nuuvt meiddei anarâš-
kielâst, kirjekielâ já ton šoddâm lii nanosávt čonnâsâm maaŋgâlágán siämmáá-
áigásâš nubástussáid Säämi ohtsâškoddeest. Anarâškielâ kirjekielâ šoddâmân mer-
hâšittee ääših láá lamaš sämikielâ kielâlaavâ vuáimánpuáttim, anarâškiel peivitipšo 
šoddâm, anarâškiel škovlâ- já ollâopâttâhmáttááttâs älgim já meiddei tááláá kielâ-
tutkâm já kielâ iällááttem algâttem. Táid nubástussáid čonnâseh-uv valjaas jurgâ-
lusah, oppâ- já sänikirjepargoh já meiddei kielâ anonväldim piäiválâš kiellân. Taah 
ääših láá šoddâdâm nubelágán táárbu kielâ kevttimân.

Anarâškielâ kirjekielâ historjá lii uánihâš. Veik kielâ kirjálâš algâ olá 1800-
lovo pelimuudon, kielâ lii kuittâg kevttum uáli uccáá vala 1990-lovo aalgâ räi. 
Anarâškielâ čäällimmáttu lii nube tááhust suullân 150 ihheed puáris, mut stuorrâ 
paradoksi lii tot, et onnáá peeivigin maaŋgah sämmiliih iä määti čäälliđ kielâs. 
Anarâš ohtsâškode kielâtile lii ovdánâm majemui love ive ääigi nuuvt kuhes lavhi-
jgijn, et puáhtá pyereest-uv äigidiđ anarâškielâ kirjekielâ šoddâm esken majemui 
love ihán. Artikkâlstân čálám vistig-uv tast, maht anarâškielâ lii čalluuškuáttám 
já magareh keevâtlâš peleh láá lamaš kirjekielâ šoddâmist. Kirjekielâ ij šoodâ jieš-
alnees: tot lii moinnii naalijn kielâkevttim aktiivlâš stivrim puáđus. Toos kulá en-
nuu eenâb ko tuše čäällim- já luuhâmmáttu.
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Anarâškielâ čalluuškuát

Vuosmuš lävkki kirjekielâ šoddâmân lii tot, et kielâ kiävttoo já čalluuškuát. Vuos-
muš kirje, mast anarâškielâ kevttui čaallum häämist, lâi Elias Lönnrot kirje Ueber den 
Enare-Lappischen Dialekt (1854). Kirje aalgâst lii vistig jienâdâhoppâuási, tastmaŋa 
sujâttemoppâ, táválâš sárnumist pajasčaallum luovâs celkkuuh, Matteus evange-
lium Värisärni, mon jurgâleijest ij lah tiätu, já majemustáá vala sänilisto. Kirjestis 
Lönnrot addel mottoomlágán kielâmyenster tast, maggaar kielâ anarâškielâ lii 
(1854: 191):

 Paahâs lii iho. Pakkâ tupe. Uks áávus! Toopâ uuvs! Paahâs šoodâi. Lii-
uv čuáskis olgon? Puolâš tälv. Uáinojeh-uv tääsnih almeest? Ij oinuu. Tääl 
piäggá olgon. Jyelgih kalmeh.

Lönnrot (1854: 133–134) čielgee kirjestis, et anarâškielâ ij lah ovdil čaallum 
tađe eenâb ko muádi luovâs celkkuu já Mii Eeči -rukkoos verd, nuuvt et sun jieš 
ferttij čäliškyettiđ kielâ toin naalijn ko pyerrin ooinij. Eidu Lönnrot čalluid puáhtá-
uv anneeđ anarâškielâ kirjekielâ algân. Suu kirje lâi eenâb uáivildum tiettei várás, 
já nuuvtpâ häärvih anarâšah pessii já mattii tom luuhâđ (Olthuis 2007a: 69).

Puárrásumos táválâš ulmuid uáivildum kirjálâšvuotâ lii oskoldâhlâš kirjálâš-
vuotâ. Taat lii iberdettee, tastko ton ääigi kirhoost lâi ovdâsvástádâs sämmilij 
škovliittâsâst já čuovviittâsâst. Veik škoovlâ kiellân lâi-uv virgálávt suomâkielâ, lii 
tiäđust, et puohah sämmiliih iä máttám škoovlâ kielâ (Olthuis 2006a: 388 - 389). 
Nuuvtpâ sämikiel luhâmuš lii vissásávt-uv puáttám anon já táárbun. Vuosmuš tává-
lâš ulmui várás uáivildum anarâškiel kirje lâi pappâ Edvard Wilhelm Borg čäällim 
Anar Sämi kiela aapis kirje já Doktor Martti Lutherus ”Ucca katkismus” (1859). E. W. 
Borg lâi vuosmuš olmooš, kiäst lâi tuođâštus anarâš uápui čoođâtmist: sun lâi �nnim 
anarâš- já pajekielâ uápu professor Lönnrotist, kote adelij sunjin kuohtuin kielâin 
kijtettettee árvusääni. Kielâ tááhust Borg kirjeest kiävttoo šiev anarâškielâ. Suu 
kielâmiäštárin lâi tallaš Aanaar servikode lukkár Heikki Mattus, Lukkár-äijih, kote 
máttááttij Borgin sämikielâ já kiäst Lukkár-äijih jieš oopâi suomâkielâ. (Olthuis 
2007a: 70.) Borg lâi mudoi-uv Lukkár-äijihân tehelâš olmooš. Heikki Mattus čáálá 
eellimstis näävt: 

”Mun lam šoddâm čohčâmáánnud lovváád peeivi 1838 kievhis vanhimi-
jn, Pááđáár siijdâst Jormo pääihist. Muu vanhimijn ij lamaš purrâmuš ege 
pihtâseh. Já mij leim čiččâm párnááh. Sunnust lâi ennuu pargo já väivi mii 
elettiđ. Já ááigán pyehtiđ, kuo sunnust mottoomij aaigij ij lem mihheen 
purrâmuššân, eres kuo pec-cääsist vuoššum, mon nommâ lii peciliemâ. 
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Näävt mij eelijm taalvijd ton räi ko iäččám kiđđuv luuddijd kodeškuođij, já 
talle kuo jäävrih suddii, te kuolijd-uv ucánjihhii kodeškuođij. Te peessâim 
ain eelliđ. Mut koskâttuvâi ij keessivkin lamaš eres purrâmâš kuo peci-
liemâ já vuorâčmyerjih, já pyeri lâi, kuo tohkin lijjii. – – Mut tee poođij oht 
pappâ, kiän nommâ lâi E. W. Borg, talle kuo mun lijjim kävcinubáloh ive 
puáris ege lamaš vala rippâškoovlâstkin iällám. Tot vaaldij muu luusâs, oonij 
muu ripškoovlâst já peestij já meiddei piemâi muu ripškovlääigi, kuo must 
ij lam evviskin. Tastmaŋa ovdemus keesi vaaldij muu luusâs já máttááttij 
muu suomâkielâ pyerebeht luuhâđ já čäälliđ já numerijd tubdâđ já tassaaš 
oonij muu lunnees kuo mun máttájim nuuvt, it majemustáá 1865 piejâi 
muu Anarân nubben škovl-almajin párnáid máttááttiđ. Tot siämmáš pappâ 
lâi muu piämmueeči nuuvt kuhháá kuo lâi tääbbin Säämist. Ege mun suu 
vááldát nuuvt kuhe kuo mun iälám. – –” 

Čuávvuvâžžân almostum já servikoodán uáivildum kirjeh láin Lauri Itkosii Kat-
kismus (1902) já suu sämikielân jurgâlem Ráámmát historjá (1906). Meiddei taah 
annojii iššeen škovlâmáttááttâsâst. Tain kevttum kielâ lii siämmáálágán tego tááláš-
uv sämikielâ. Matti Morottaja (2007: 12) mield čäällim oro västidmin sárnum viehâ 
tárkká. Itkosii Katkismus lii jurgâlum uđâsmittum versiost, mii lii kielâ tááhust 
čuuvtij pyereeb já uđđâáigásub luuhâđ ko Borg jurgâlus (keejâ Morottaja 2007: 
12). Toos lasseen Itkosii kiirján lii lasettum Kristâmáttu-nommâsâš uási, mast láá 
čielgejum ristâlâšvuođâ vuáđuääših: omt. Immeel, Ráámmát, suddo, pákkumeh 
(vijđáht čielgejum merhâšumijdiskijn), já meiddei Kristus jäämmim já pajaspaja-
nem já toi merhâšume. Ráámmát historjást vuod čielgejuvvojeh Puáris Testament 
já Uđđâ Testament kuávdášääših já tábáhtumesajeh.

Anarist láá jottáám maaŋgah kielâtotkeeh. Sist tobdosumoseh láá T. I. Itkonen, 
A. V. Koskimies já  Frans Äimä. Sist A. V. Koskimies lâi ive 1886 keessiv Anarist 
kulmâ mánuppaje, kuás sun nuurâi vijđes mainâsvuárhás Inarinlappalaista kansan-
tietoutta -kiirján, mii almostui esken uđđâ ihečyeđe pelni ive 1918. Kirje lii suomâ-
kielân jurgâlâm T. I. Itkonen, kote meiddei tievâsmitij tom muuštončälimijdisgijn já 
tärhistij kirje suomâ-ugrâlâš taarhâčäällim (su tarkekirjoitus). Eidu Koskimies tut-
kâmij keežild anarâšah jiejah-uv čäliškuottii sämikielân: suu anarâš kielâmiäštáreh 
čallii sunjin lase muštâlusâid Helsigân, já taah sii čäällim reeivah siäiluttuvvojeh 
ain Suomâ Kirjálâšvuođâ Seervi kirjálâšvuotarkkâduvvâst. Reeivâi analyysi, maid 
jieččân uáppeeh porgii ive 2002, čaaitij, et jyehi čällest lâi jiešlágán čäällimvyehi, 
já jyehi kielâmiäštár vaaidij hárjánmettumvuođâs sämikielâ čälimist. (Olthuis 
2006: 401–410.) Matti Morottaja čáálá-uv täst mudágávt: ”Čäällimvyehi ađai or-
togra�a lii jyehi kielâst šoddâm nuuvt, maht kielâ kevtteeh láá tom čáállám aigij 
mield, eenâb ucceeb maht sáttoo, harvii ollásávt loogilávt.” Äimä vuod tuuđhâi 
anarâškielâ jienâdâhoopâ, já suu tutkâm Phonetik und Lautlehre des Inari-Lappischen 
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almostui ive 1918. Inarinlappalaista kansantietoutta -kirjeest (1. tiädus) já Äimä 
tutkâmušâst anarâškielâ lii čaallum suomâ-ugrâlâš taarhâčalluin, nuuvt et táválâš 
čäällimvyehi tast ij kevttuu. Taarhâčalluu tiet taah kirjeh láá-uv váddáseh luuhâđ 
táválâš ulmui. Inarinlappalaista kansantietoutta -kirjeest valdui kuittâg nubbe tiädus 
ive 1978 (SUST 167), já toos čäällimvyehi-uv lii nubástittum táválâžžân.

1900-lovo algâkeččin viššâlumos anarâš čällee lâi Lesk-Ant Uulá, Uula Morottaja, 
kote čaalij Sápmelaš-loostân 1930-lovvoost ain 1950-lovo loopân (Olthuis 2007a: 69). 
Sun tooimâi ennuv meiddei kielâtotkei kielâmiäštárin, eromâšávt-uv Erkki Itkosâžân. 
Sun lâi-uv Lea Laitisii mield (1992: 6) Erkki-čeesi tehelumos kielâmiäštár, kiän ji-
enâ kulloo-uv maaŋgâin puárrásub jienâpaadijn. Anarâš jienâpaadij muštâlusâin lii 
čuákkejum meiddei Erkki-čeesi kirje Aanaarkiela čájttuzeh (1992), mast láá ennuu 
Uula Morottaja sahhiittâlmeh, já meiddei Uula Morottaja jieš sahhiittâl anarâšâid. 
Tego Lea Laitinen (1992: 6–7) taan kirje algâsaanijn maainâš, kirje amnâstâh lii 
nuurrum ive 1952, talle ko anarâškielâ vala kevttui já kullui piäiválâš kiellân ana-
râš paaihijn.

Anarâškielân almostui 1970- já 1980-lovvoost ain tyellittälli miinii, mut kielâ 
kevttuuškuođij čaallum kiellân täävjib esken 1990-lovvoost. Anarâškielâ kirje-
kielâ ovdánmân merhâšittee lii lamaš ihe 1986, kuás vuáđudui Anarâškielâ ser-
vi. Seervi vuáđudem lii iänááš-uv lamaš kyevti ulmuu, Matti Morottaja já Ilmari 
Mattus, kuhesáigásâš pargo puáđus jieijâs eenikielâ pyerrin. Seervi ohtân tehelâš 
ulmen lii lamaš anarâškielâ ovdedem lostâ- já kuástidemtoimáin. Eidu taat lii oi-
num anarâškielâ kirjekielâ ovdánmist. (Taas maasâm vuáđulubbooht maŋeláá.) 
Tast čielgâsumos merkkâ lii lamaš seervi jienâčuárvi Anarâš-lostâ, mii almostui 
vuosmuu keerdi ive 1988 uccâ kopijistum lostâžin. Ive 1989 tot almostui tuše ohtii, 
talle-uv Sápmelaš-loostâ labdosin mut jo Anarâš-loostâ logoin. Ivveest 1990 ovdâs-
kulij tot lii almostum kulmii teikâ neljii ivveest tađe mield ko ton almostitmân lii 
mieđettum ruttâ. Loostâ rähtimist viššâlumos olmooš lii lamaš ton kuhesáigásâš 
uáivitoimâtteijee Ilmari Mattus. 

Meiddei anarâškielân almostum čaabâkirjálâšvuotâ lii lamaš tehelâš kirjekielâ 
ovdánmân. Anarâš čaabâkirjálâšvuođâ aalgâst lii annaam huolâ Aune Vesa runokir-
jijnis Uáináh-uv, mii almostui ive 1992. Čällee ocá runoidis teemaid Säämi luándust 
já iveaaigijn. Tastmaŋa Anarâškielâ servi lii aneškuáttám huolâ anarâškielâ kirje-
kuástidemtooimâin. Vuosmuš seervi almostittem kirje lâi Kirsti Palto párnáikirje 
Tivgâ, mon algâkielâ lâi pajekielâ. Kirje lii anarâškielân jurgâlâm Matti Morottaja, 
já tot almostui ive 1994. Kirje muštâl Mikko-kaandâst, kiän skippáár Maarit lii var-
rim Ameriikan. Mikko kuittâg kávná olssis uđđâ ustev, mii addel suu elimân ilo. 
Siämmáá ive almostui meiddei Aune Kuuva čäällim párnái fantasiakirje Tuálu faŋgâ. 
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Taat lii tien tááhust merhâšittee kirje, et tot ij lah innig jurgâlus mut ton algâkiellân 
lii anarâškielâ. Taan kirje kuástideijee lii Girjegiisá. Kirje muštâl kaandâkuáhtást, 
Oskárist já Andârâsâst, kiäh kuáhtáv Kikse-kaandâ já suu pennuu Pile, kiäh tuálvuv 
kaandâkuáhtá Huuŋkij kuuvl. Mäđhistis suoi keččâlává piäluštiđ Seemi, kiäm suoi 
kuáhtáv Huuŋkij lunne.

Ive 1996 almostuvvii kyehti kirje, Iisakki Mattus kirje Eellimpäälgis já Ilmari 
Mattus kirje Čovčjäävrist Kaamâsân, moi almostitmist seervi rooli lâi merhâšittee. 
Taah kirjeh kuvviv kuohtuuh tiätu äigimuddoid kirječällei elimist. Veik taah kirjeh 
iävá lahkin uáivildum historjákirjen, tain liijká-uv lii tiätulágán historjálâš árvu 
puáttee suhâpuolváid tovlái ulmui eellim ibbeerdmist. Iisakki Mattus kirje tuálvu 
lohhes suáti- já evakkoááigán já tábáhtuumijd ton maŋa pááikán puáttim ääigi. 
Ilmari Mattus kirje vuod muštâl čällee jieijâs vuosmuu luuhâmivveest kansaškoov-
lâst já tast, maht párnááh karttii kielâtteemmin suomâkiel škoovlân.

Tast ovdâskulij anarâškielân lii masa jo jyehi ive almostum miinii. Uđđâ ihetuh-
hát molsodijn anarâšah láá �nnim nuorâ kirječällee, kote čáálá anarâškielân: ive 
1999 Petter Morottaja almostitij 17-ihásâžžân vuosmuu fantasiakirjees Suábi maa-
inâs. Taat kirje muštâl Jovnâ-kandiist, kote uáiná häldee. Sunnuu kuáhtáámist álgá 
Joovnâ mätki häldeienâmân, kost stááluh käččih luovâsin já nuáidihäldeeh vyeših 
juhâmušâidis já mirhâidis. Ive 2000 Petter Morottajast almostui nubbe fantasiakir-
je Riävskánieidâ. Taam kirjeest Ánná-nieidâš muttoo päärti peht riävskán, já loh-
hee piäsá jotteeđ Ááná fáárust riävská luodâid já uáiniđ, maht kieddi muttoo, ko 
čalmeh láá aldeláá eennâm. Kuohtuid kiirjijd lii kuástidâm Anarâškielâ servi. Petter 
Morottaja kulá tom suhâpuolvân, mii lii kielâ illáeellim já lappum uhke vyelni 
pastam oppâđ anarâškielâ eenikielânis já siäiluttâm kielâtááiđus. Tääl nuorrâ alma-
jin sun lii-uv ohtâ viššâlumos anarâškielâ ovdedeijein. Taam čälidijn anarâškielâ 
lii oinuuškuáttám čaallum häämist täävjib ko kuássin ovdil. Tast ana huolâ Petter 
Morottaja jotonpieijâm nettilostâ Kierâš, mii almostuvá ohtii ohhoost. Uccâ los-
tii merhâšume anarâškielâ ovdánmân já iäláskitmân lii-uv tondiet čuuvtij tehelâš: 
tääl vuosmuu keerdi anarâškielâ historjást anarâšâin lii máhđulâšvuotâ luuhâđ äi-
gikyevdilis uđđâsijd já almottâsâid jieijâs eenikiellân oholávt. Eidu taah kirjálâš 
tooimah adeleh-uv Petter Morottaja pargoid pisovâš saje anarâškielâ kirjekielâ já 
kirjálâšvuođâ uánihis historjást. 

Tai aaigij uđđâsub �ktiivlâš čaabâkirjálâšvuotâ lii šodâškuáttám eenâb-uv. Tast 
lii puáđusin anarâškielân almostum nooveelčuágáldâh Kyelisieidi maccâm já eres 
novelleh (2005). Meiddei mun jieš lam čäliškuáttám �ktio sämikielân. Lam pees-
sâm čuávvuđ alda tom, ko kielâpiervâlpárnái suhâpuolvâ lii sárnuškuáttám anarâš-
kielâ já olláám škovlâahan. Muu jieččân So�a-nieidâš lii suullân siämmááahasâš 
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ko anarâškielâ kielâpiervâl-uv, já lam tääl kyevti párnáá ennin já sämikielân pajas-
šoddâdeijen karttâm murâštiđ anarâškiel párnáikirjálâšvuođâ vänivuođâ. Eidu taat 
lii pieijâm muu čokkáđ pennâ kieđâst já čäälliđ párnáid luhâmuš anarâškielân. 
Ko jieš pajaššoddim suomâkiel pirrâsist, kost ij páárnážin oppâm čäälliđ ige luu-
hâđ sämikielâ, lam halijdâm adeliđ tááláid párnáid ereslágán šoddâmpirrâs, kost 
puáhtá hitruusnáálá ovdediđ luuhâm- já čäällimtááiđus sämikielân. Eidu taan ohtâ-
vuođâst láá šoddâm juovlâmáánu 2004 Anarâš-loostâst almostum mainâseh kyevti 
njoobžâčiivgâst Oobžâst já Toobžâst já Njobžâvääri-ráiđu, moos kuleh nelji kirje: 
Njobžâvääri pessijâšmarkkâneh (2006b), Njobžâvääri jonsahpeivkähteeh (2006c), 
Njobžâvääri juovlâtijdâ (tulossa) já Njobžâvääri juovlâtaaidâr (tulossa). Vuosmuu 
kirje lii kuástidâm Sämitigge já nube já kuálmád Anarâškielâ servi. Niäljád kirje 
ij lah taam čälijdijn vala teddilum. Njobžâvääri-rááiđu tábáhtumesaijeen lii Njobžâ-
vääri já tobbeen Uárbis njobžâpárnái táálu, kost ääsih uárbis njobžâpárnááh, sii 
tipšooh, Njobžâákku já Tálunjobžâ. Kirje tábáhtumijd vaigutteh kuittâg siijdâ ul-
guubeln puáttee njoobžah, kiäi pyeritátulâš fáárunpuáttim toovât ain vädisvuođâid 
siijdâ njobžáid. Uđđâsumos párnáiroomaan lii muu čäällim párnáiroomaan Speeijâl 
faŋgâ (tulossa). Tast Sáárá lii monâmin kyevtokkosâš kesiluámun ááhus já äijihis 
kuuvl, já ákku puátá suu viežžâđ linjášautost. Ááhu já äijih luusâ vyejedijn kuit-
tâg ákku lattiiškuát suámálávt ige tuubdâgin Sáárá, kote ferttee čielgiđ tom, mii 
immâšijd ááhu väivid. Tast álgá suu mätki ku�ttârij enâmân, kost ij lah älkkee 
peessâđ meddâl. Taam kirje kuástid Anarâškielâ servi.

Ain kuhebijd laavhijd anarâškielâ kirjekielâ lii váldám eidu taan ive 2007: 
kielâst lii šoddâmin tiettuu kielâ. Anarâškielâ kevttui vuosmuu keerdi historjás 
ääigi tieđâlâš kiellân jieččân nágustilálâšvuođâst cuáŋuimáánust, já lam pastam 
almostittiđ anarâškielân oovtâ tieđâlâš artikkâl Anarâškielâ iäláskittem tutkâm já 
puátteevuođâ visioh, mii almostui Pekka Sammallahti juhlekirjeest Sámit, sánit, sát-
nehámit (Olthuis 2007b: 315–318). Taam-uv Päikkieennâm kielâi tutkâmkuávdáá 
nettialmostitmân puátih jo kyehti anarâškielân čaallum artikkâl, mii ain tuálvu 
kielâ ovdâskulij. Tast, mast vala lovmat ihheed tassaaš uđđâ kirje almostum lâi 
hirmâd stuorrâ tábáhtus, lam jieččân illoon huámmášâm, et uđđâ kirjeh kävnih 
tállân saajees lohheidis kieđâst. Hirmâd stuorrâ ”kiŋgârij” váilum kirjij almostum 
ohtâvuođâst lii muu mielâst čielgâ merkkâ tast, et anarâškielân lii almostuuškuát-
tám eenâb kirjálâšvuotâ já et uđđâ kirjeh láá kirjekielâ ovdánmist luándulâš já 
táválâš almoon, nuuvt čuuvtij ko uđđâ kirjeh annojeh-uv áárvust.
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Ortogra�a šoddâm

Ovdilgo kielâ puáhtá čäälliđ, kalga tiettiđ, maht tot čálloo. Ko kielâ esken čalluuš-
kuát, táválávt čälimân iä lah ennustkin ravvuuh ege noormah. Vistig šaddeh eidu 
čäällimteknisâš sopâmušah adai tot, maht mon jienâduv ferttee teekstân merkkiđ. 
Taam čäällimteknisâš piälán tarbâšuvvoo čäällimvyehi adai ortogra�a. Anarâškiel 
ortogra�a vuáđu rahtui suulân siämmáá ääigi ko pajekielâ ortogra�a-uv. Ko Lönn-
rotist ij lam olmâ myenster anarâškielâ čälimân, sun raahtij taggaar čäällimvyevi, 
mon lâi älkkee čäälliđ. Myensterin anarâškielâ čälimân sust lijjii suomâ-, ruotâ- já 
läättinkielâ. Sun čaalij sämipuustuvijd kuovttijn merháin: tááláš č lâi sust c´, ž lâi z´, 
đ lâi d´, ŋ lâi n´ já š lâi s´. Suu čäällimvyevi mield sämipuustuvijd lâi älkkee čäälliđ 
čäällimmašináin-uv. Lönnrot čuávui alda tom, maht eres sämikielah-uv �nnejii toi 
aaigij čäällimvyevis. Ovdâmerkkân Lönnrot ustev pappâ Stock�eth, raahtij jieijâs 
čäällimvyevi pajekielân. Taat kevttui suu sänikirjeest Norsk-lappisk Ordbog (1852). 
Lönnrot (1854: 133–144) oomâst kirjees algâsaanijd Stock�ethân, nuuvt et lii vyer-
dimist, et suoi lává savâstâllâm ortogra�akoččâmušâin-uv. Liijkágin ij lah tiäđust, 
mondiet Lönnrot čaalij kirjestis sämipuustuvijd eresnáál ko Stock�eth: Lönnrot kir-
jehân almostui kyehti ive maŋeláá ko Stock�eth sänikirje. Sáttá pyereest-uv leđe, 
et Lönnrot lâi algâttâm pargoos tiätunáálá ige halijdâm mutteđ tom loppâkeččin: 
lâihân sun jo 12 ihheed ovdil kirjees almostume, ive 1842, nuurrâm anarâškielâ 
amnâstuvâs (Lönnrot 1854: 133). Váháš áigáá tastmaŋa pajekielâst Stock�eth or-
togra�a �nnij paldâsis kielâtotkee J. A. Friis ortogra�a, mii stáđásmij suu sänikir-
jeest Ordbog over det lappiske sprog med latinsk og norsk forklaring samt en oversigt 
over sprogets grammatik (1887). Sorolâš ovdâmerkkâ ortogra�a rähtimist lâi tot, 
ko Lönnrot ferttij árvuštâllâđ Ucjuv-Aanaar tallaa kirkkohiärá Stierncreutz paje-
kiel Svebilius katkismusjurgâlus já hilgođ tom vädis ortogra�a keežild. Muálkkáás 
ortogra�ast Lönnrot addel ovdâmerkkân sanij duššás ’tušás’ já agalaččat ’avalávt’ 
čäällim: Stierncreutz čaalij dusjhshjas já agaladshjdshjat. (Olthuis 2006a: 396.) 
Tuomo Itkonen čáálá-uv, et luhhoost kirkkohiärrá jieš ij innig kiergânâm kuullâđ 
katkismusistis adelum tuámu (Itkonen 1952: 137; Olthuis 2006a: 396).

Lönnrot ij lah kuittâg meendugin čovgâdávt annaam jieijâs rähtim ortogra�ast 
kiddâ, tastko suu uáppee pappâ E. W. Borg čuávui jieijâs aabiskirjeest já Katkismu-
sist Stock�eth myenster sämipuustuvij čälimist. Lauri Itkosii jurgâlem Katkismusist 
já Ráámmát historjást oinuuškuát ain eenâb tááláš ortogra�a. Eidu táid kirjijd ana-
râškielâ tááláš ortogra�a iänááš vuáđuduvá-uv (Morottaja 2007: 12).
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Anarâškielâ ortogra�a merkkâolmooš lii meiddei Erkki-čeeci, akateemikko Erk-
ki Itkonen, kote uđâsmitij ovdebáá ortogra�a já keevtij tom meiddei Inarilappisches 
Wörterbuch -sänikirjestis. Taat suu ortogra�a lâi täärhib ko Lauri Itkosii kevttim 
ortogra�a (Morottaja 2007: 12). Ko anarâškielâ čalluuškuođij ain eenâb Anarâš-
loostâ almostume keejild, lâi tárbu smiettâđ tallaa ortogra�a anolâšvuođâ, já nuuvt 
anarâšah jiejah tivodii kielâs ortogra�a ive 1990 suulâin (Morottaja 2007: 12–13). 
Puárrásub ortogra�ast vuottui vuosmuu staavvâl diftongij puotâ kielâhistorjálâš 
vuáđđu, mii ij innig kullum sárnumist. Táválâš kielâkevtteid lâi väädis iäruttiđ 
oa- já uá-diftongijd, tastko sárnumist kullui tuše uá: koolgâi čäälliđ oaksi já oarree 
mut kuittâg kuástuđ já kuárániđ. Njuolgâdussân lâi tot, et jis sääni sänikirjehää-
mist oinui nube stavâlist i teikâ e, te tagarijd saanijd čallui vuosmuu stavâlân oa. 
Jis vuod sänikirjehäämist lâi nube stavâlist miinii eres vokalijd ko i teikâ e, vuo-
smuu stavâlân čallui uá. Vala váddásub äšši lâi diftongij eä já iä čäällim: koolgâi 
čäälliđ omt. keällu, veik tot ettui-uv /kiällu/. Tágárijd iäruid puovtij uáiniđ omt. 
sääni deminutiivhäämi genetiivist: kiällu-sääni deminutiiv lii kelluu. Kuálmád vä-
dis äšši lâi tot, et anarâškielâ máttááttui talle škoovlâst, iänááš-uv viereskiellân, já 
talle viereskielâ sárnooh iä uáinám čälimist iäru a já tááláá â kooskâst. Lâi máttát-
mist väädis �nniđ párnáid luuhâđ škovlâ togobeht, kost čallui puáris čäällimvyevi 
mield škovla. Anarâškielâst kávnojeh meiddei minimpaarah, moi iärutmist a já â 
iäru čälimist lâi tehelâš: omt. pallađ já pallâđ. Taah čállojii kuohtuuh puáris vyevi 
mield siämmáánáál pallađ. Meridui, et čälimist puáris oa já uá iäruttâs láppoo já 
čálloo kuohtuin tábáhtusâin sárnumkielâ mield uá. Siämmáánáál meridui, et eä- 
já iä-diftongij iäru láppoo, já kuohtuuh čállojeh iä:n sárnumkielâ mield. Meridui 
meiddei, et a já redusistum â-jienâduv koolgâi iäruttiđ. Redusistum jienâduv 
merkkân valdui anon â tast huolâhánnáá, et tot kiävttoo taarhâčälimist paijeel-
kukkoduv merkkân. Toos lasseen lâi tárbu čäliškyettiđ pelivokaalijd saanij siste 
loogisubbooht: j čalluuškuođij ij : iij (nijbe: niijbán) já nubbe pelivookaal v já ton 
ovdiibeln u čalluuškuođij uv : uuv (puvdâ : puuvdâst). Ortogra�anubástus poođij 
šiev ááigán - ovdilgo anarâškielâ čalluuškuođij eenâb já ovdilgo anarâšah pyere-
beht máttááttâlškuottii jieijâs kielâ čäällim. Nuuvtpâ kielâsárnooh tuhhiittii-uv älk-
keht nubástusâid. Aalgâst arvâlui, et uđđâ čäällimvyehi ličij čaalman faste uáiniđ. 
Kuittâg jurdâččui, et ulmuuh hárjániččii uđđâ čäällimvuáhán jotelávt, já nuuvt lii 
20 ivveest keevvâm-uv. Tääl kulá ulmuin, et puáris čäällimvyehi lii čaalman uáli 
jo toovláš. Pekka Sammallahti já Matti Morottaja sänikirjááš Säämi-suomâ säni-
kirje (1993) rahtui motomijd iivijd ortogra�anubástus maŋa, já tot meiddei išedij 
kielâsárnoid uđđâ čäällimvyevi kevttimist. Anarâš-lostâ já uđđâsub kirjálâšvuotâ 
lává pelestis nonnim uđđâ čäällimvyevi.
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Kielâ normim algâ

Matti Morottaja čáálá (2007: 10): ”Normiđ puáhtá čäällimvyevi, sárnum, sanij 
merhâšuumijd, sujâttemoopâ, ceelhâoopâ, stijlâaašijd (kielâkevttimvyevi) jna. Lii 
ain pyereeb, et kielânormâ ráhtoo oovtráđálávt kielâkevttei kooskâ. -- Kielâ normii-
mist lii pyeri mušteđ tom, et tot kielâ, maid anarâšah kevttih jieškote-uv aassâm-
kuávlust, lii rievtis kielâ, já kirjekielâ lii -eenâb já ucceeb - rahtum kielâ. Kuittâg 
kirjekielâst ferttejeh leđe tiätu njuolgâdusah já sopâmušah tast, et sääni teikâ 
kielârááhtus čálloo já iättoo jyehi saajeest siämmáánáál. Aainâs-uv škovlâkiirjijn 
já virgálâš kevttimist kalgeh leđe ääših sooppum nuuvt, et čäällimvyehi, teermah 
já kielâopâlâš ääših láá ain siämmáánáál.” Matti Morottaja kuorâttâl-uv kirjestis 
Anarâškielâ ravvuuh (2007) anarâškielâ ravviimân já normiimân kyeskee táválumos 
koččâmušâid.

Kielâkevttei koskâvuođâst lii vuovâs smietâškyettiđ, moin naalijn čalloo olmâ já 
mučis kielâ. Talle šadda kielâ konkreetlâš normimtárbu. Anarâškielâst tot kuáská 
távjá jienâduvâi kukkoduvâi čälimân, sujâttemhaamij kevttimân, uđđâ saanij räh-
timân já eres kielâi vaiguttâssân sämikielâst. Kielâst láá ennuv tagareh normiimân 
kyeskee ääših, maid ovtâskâs kielâkevttee teikâ kielâtipšoo ij oorvâ ohtuu meridiđ. 
Taat lii lamaš anarâškielâst stuorrâ vädisvuotâ majemui ivij, kuás kielâkevttim lii 
čuuvtij lasanâm. Taam áášán lii luhhoost kavnum mottoomlágán čuávdus kees-
siv 2004, ko anarâškielâ �nnij lakkepeivpaargon kielâtipšoo. Muu lasseen taan 
pargoost lává toimâm Matti Morottaja já Petter Morottaja. Kielârävvejeijee pargo 
caggen vuáđudui anarâškielâ kielâravvimjuávkku, kiäs kuleh muu lasseen Ilmari 
Mattus, Matti Morottaja, Petter Morottaja já Ella Sarre. Taat juávkku tuáimá Säämi 
kielâlävdikode adai tave-enâmij kielâlävdikode anarâškielâ juáhus vyelni. Taat 
juávkku lii pastam normiđ kielâ já väldiđ pele kielân puáttee uđđâ saanijd já tai 
tohálâšvuotân. (Olthuis 2007a: 2–3.)

Motomeh normimääših tábáhtuveh kielâst aaibâs jiešalnees. Maŋgii taat šadda 
ton puotâ, et tiätučälleeh čäälih eenâb ko iärráseh, já eidu viššâlis čällei kielâ jieš-
vuođah šaddeh mahtnii normân. Tágárijd puáhtá anarâškielâst nomâttiđ motomijd. 
Ovdâmerkkân kuulmâstaavvâlsaanijn maaŋgâ kielâsárnost kulloo redusistum â: 
kačâttâđ, tieđettâđ já rähtittâđ. Taah kuittâg čállojeh kačâttiđ, tieđettiđ já rähtittiđ. 
Nubben ovdâmerkkân puáhtá adeliđ pelikukkoduvâi čäällim uánihâžžân, omt. 
kyeli, pino já alge (genetiivhäämi, sänikirje čäällimvyevi mield aˈlge). Kuálmádin 
puáhtá nomâttiđ motomijd ennuv kevttum suárgásijd: masa jo jyehi saajeest uáiná 
omt. ohopeeivi noomâ čaallum lávvárdâh, veik siämmáá máhđuliih kolgâččii leđe 
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meiddei paldâlâshäämih lávvárduh teikâ lávvárdoh. Taat šadda čielgâsávt-uv tast, et 
tiätu-ulmuuh tego Anarâš-kalender rähteeh kevttih tiätuhäämi. Ko tiätusääni uáinoo 
ain tiätuhäämist, tast šadda normâ.

Normiimist lii lam saahâ meiddei uánánâm haamijn, moh vuáttojeh čaallum 
kielâst taansullâsâš saanijn tego suálui (uán. suáloi) já puárui (uán. puároi), päänih 
(uán. päneh) já pááruh (uán. pároh). Meiddei veerbâin uáinoo siämmáš almoon tego 
haamijn kuárui (uán. kuároi) já čiärui (uán. čiäroi), moh lává oovtâlovo 3. persovn 
preterithäämih (imperfekthäämih) veerbâin kuárruđ já čiärruđ. Tágáreh sajeh iä 
lah kirjekielâst valagin meendu čovgâdávt nuármejum. Anarâškielâ kielâravvim-
juávkku lii taan ive váldám pele tággáár haamij kevttimân: čaallum kielâst virgálub 
ohtâvuođâin tego oppâkiirjijn kolgâččij prioristiđ normaalhaamijd. Uánánâm hää-
mih pääcih kuittâg ain eelliđ omt. čaabâkirjálâšvuotân, ige taid lah tárbu tobbeen 
tivvoođ. Siämmáánáál meridui, et virgálub ohtâvuođâin prioristoo maaŋgâlovo 
genetiivist kuhheeb häämi, omt. iivij já kuusâi, mut uánihub häämi-uv tiäđust-uv 
páácá anon siämmáá pyereest ivij já kusâi. Savâstâllui meiddei tast, et škovlâliih iä 
tágárijd iäruid tađe pyerebeht juurdâš mut loheh njuolgist tienuuvt tego kirjijd lii 
čaallum.

Ohtân peellin kielâtipšomist lii viereskielâi vaiguttâs sämikielân. Anarâškielâ 
iälá iänááš suomâkiel pirrâsist, já tondiet suomâkielâ vaiguttâs toos uáinoo-uv 
maaŋgânáál. Sämmiliih láá kyevt- já maaŋgâkielâgeh, já veik šievnáál já keevâtlávt 
kyevtkielâg olmooš ij táválávt siävutkin kielâidis, iä kielah liijkágin tooimâ aaibâs 
sierâ loováin ulmuu uáivist. Jis olmooš ij mottoom suujâ tiet kaavnâ čuávdus ovt-
táin kieláin, sun puáhtá ain lehâstiđ nube-uv kielâvuárhás já keččâđ, láá-uv tobbeen 
amnâseh, moigijn sun piäsá äšistis ovdâskulij. Nuuvtpâ puáhtá-uv ettâđ, et kielah 
vaigutteh kuáimásis. Motomijn kielâsárnoin nubbe kielâ lii čielgâsávt vuáimálub 
ko nubbe, mut motomijn toh láá suulân siämmáá pyereh. Sämikielâ vuod lii iälus-
tâm kuhháá päikkikiellân, mut tääl tot-uv viggá ohtsâškode kiellân já virgekiellân. 
Nuuvtpâ lii čielgâs, et sämikielâ váldá myesterijdis ohtsâškoddeest nanosub kielâin, 
iänááš suomâkielâst. Motomin nube kielâ vaiguttâs nuubán puáhtá anneeđ pyerrin, 
mut motomin vuod nube kielâ rááhtus liijká-uv vaaigut negatiivlávt nube kielâ 
kevttimân. Talle lii koččâmuš nuuvt kočodum interfereensist. Kielâtiettust läävejeh 
talle ettâđ, et suomâkielâ páiná sämikielâ. Jis nube kielâ vaiguttâs lii pyeri, talle 
sierâ kielah láá täsitiädust, iäge toh hettii mahten kyeimis. 

Táválâš já šiev tekstâ, mast ij lah tivomuš, lii älkkee luuhâđ já iberdettee, ige 
tom luuhâm eromâšávt paajeed magarijdgin tobdoid. Motomin vuod kielâtipšoo 
kárttá pargeldiđ mojonjalmijn. Talle sun lii kavnâm hitruus já povvâstittee kielârás-
sáid. Motomin kielâtipšoo jurduuh láá čappâduboh, ko teevstâst kávnoo interferens 
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nube kielâst. Kielâtipšoo tivo feeilâid ääigis, mut motomin kuittâg sáttá leđe aggâ 
noormâi täärhistmân. Halijdâm pyehtiđ taam siämmáá uáinu oovdân lohhei-uv, já 
tondiet kiävtám artikkâl loopâst talsuunálásâš (taalsâ : talsuu ´pakina´) muštâleijee 
stiijlâ.

Kielâpeelji uáivijorgáldâh ađai 
kielâtipšoo ruopsispennâ

Vuosmuš čielgâ merkkâ kielâpeelji uáivijorgálduvvâst láá nk. kielârássááh. Oskom, 
et jyehi kielâsárnoo, kote sárnu eenâb ko oovtâ kielâ, motomin kulá ulmui njäälmist 
suámálâš lapsusijd teikâ jieš-uv iätá maidnii suámálijd. Ko taid tärhibeht juurdâš, 
huámmáš tállân, mon mielâttemeh tágáreh etâmeh láá. Mottoom äigi tassaaš kul-
dâlim, maht ulmuuh hervâttii ”juovlâkuusâ”, pieijii ton kierrui tääsni já kosostii 
vala mučis, kildee pááluid ton ovssijd. Nube tovváá savâstâllim sämiáhhoin, kote 
smietâdij, mondiet sämipárnááh iä sáárnu sämikielâ koskânis nuuvt ennuu. Sun 
čielgiistij vala, maht motomeh ”suhâpoolvah” láá kielâttum. Luándulávt-uv saahâ 
lâi juovlâkuosâ heervâtmist já suhâpuolvâi kielâtááiđust. Taan tááhust suomâkiel 
säänih joulukuusi já sukupolvi lává jienâdâhlávt vaiguttâm sämikiel sáánán. Tágárijd 
kielârássáid kielâtipšoo ruopsis pennâ ain tiivoost.

Mut ovdilgo tuommiim iärrásij kielâkevttim, ferttiim jieš-uv kejâstiđ speijâlân. 
Mist lijjii kyesih, kiäigijn lijjim suomâstâm jo muáddi tiijme. Siämmást keččim, 
maht jieččân talle käävci-ihásâš So�a-nieidâš kárvudâđâi olgos. Mun, kote lam 
kielâolmooš já valabâ kielâtipšoo, koijâdim sust sämikielân: ”Mondiet tust lii tuot 
kesitakki alne?” Sun keejâi muu imâštâlân já västidij: ”Mun piejâm kesitaaki, ko 
olgon lii tääl nuuvt liegâs. Já sämikielân kale eteh, et takki lii pajalist ige alne!” Mun 
lijjim kustoo ain sárnumin suomâkielâ mut taan tovváá sämikiel sanijgijn, já tien 
tovváá suomâkielâ postpositio päällä tarbâšij sämikiel vastuu. Sämikielâ kuittâg al-
moot ääši tärhibeht ko suomâkielâ: taat postpositio päällä puáhtá leđe sämikielâst 
alne (omt. Pennâ lii peevdi alne) teikâ pajalist (pihtâsijn). Taat pahudistem lâi must 
huolâmettum kielâkevttim. Já ko kerd jieččân nieidâš taam feeilâ huámmášij, 
ferttiim oskođ, et lijjim ovdil kiävttám tom sárnumstân olmânáál. Lamhân mun 
táválávt suu áinoo piäiválâš sämikiel sárnumkontakt. Tágáreh hiärváás kielârás-
sááh láá kielâtipšoo pargo sukkârpitáh, moh tipteh kocemin. Toh láá nuuvt čielgâ 
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feeilah, et páárnáš-uv taid huámmáš, tego munjin keevâi. Tágárijd kielâtipšoo-uv 
vissásávt ain tivo.

Kielâpeeljij illáeellim nubbe tääsi lii-uv jo kielâsárnoi ucánjihhii vaigâdub huám-
mášiđ ko nk. vavettemes kielârássááh. Iäru esken mainâšum kielârássáid ij kale lah 
meendugin styeres. Taah nube tääsi etâmeh láá tuš tagareh, moh iä nuuvt čuuvtij 
povvâstit ko ovdebááh tábáhtuseh. Taah nube táásán kullee ovdâmeerhah njäähih 
kielâkevttei kielân syele, já kuittâg muu-uv mielâst kielâtipšon toigijn ferttee leđe 
eenâb kocemin ko vuosmuin tábáhtusâin. Ulmui kielâpelji lii čielgâsávt peljittuu-
min motomijn soojijn, kost saanij siähánem vuáttoo suomâkielâ vaiguttâs keežild. 
Tágáreh sänipaarah láá omt. muštâliđ vs. muštâččiđ  já ihe vs.ahe. Muštâččem uái-
vild jurdâččem, muštâlem vuod mainâstem. Távjá kuittâg suomâkiel muistella-sääni 
syergis -ella: -ele- siävut sämikiel sárnoo-uv, já nuuvt te sämmilâš-uv muštâl jáám-
mám ulmuid talle ko sun kolgâččij sii muštâččiđ. Ko vuod lii saahâ ulmuu avveest, 
kolgâččij koijâdiđ Mon ahasâš tiet kandâ lii? Maŋgii kuittâg kulá puástunáál taam 
koččâmuš: Mon ihásâš tiet kandâ lii? Sämikielâ ahe-säänist šadda-uv puástunáál ihe 
tondiet ko ihe-sääni  lii eenâb suomâkielâ ikä-sääni sullâsâš. (Morottaja 2007: 50.) 
Taah láá mudoi-uv abstraktlub toppuuh ko juovlâkuosâ teikâ suhâpuolvâ. Eidu tágá-
rijn soojijn kielâtipšoo ferttee ain kocceeđ.

Kielâpeeljij uáivijorgálduv kuálmád tääsist puáhtá jo ettâđ, et kulo lii ucánjihhii 
muttum, motomin jo huánánâm. Taat tääsi álgá leđe väädis kielâtipšoi-uv. Motomeh 
veerbah väätih sämikielâst tiätulágán rektio. Ovdâmerkkân verbâ lijkkuđ lii aaigij 
mield vaattâm illatiivrektio já veerbah poollâđ já huollâđ vuod lokatiiv. Nuuvtpâ 
sämikielân lii-uv kolgâm ettâđ: Lijkkuuh-uv tun munjin?, Poolah-uv tun must? já Tiest 
jiem kale huolâ. Táálááh kielâsárnooh iä kuittâg innig toolâ meendu čovgâdávt 
kiddâ puáris sämikielâ rektioin, já ain eenâb kulá ulmuid etâmin Lijkkuuh-uv tun 
must?, Poolah-uv tun muu? já Tom jiem kale huolâ. Taah tiäđust-uv puátih suomâ-
kiel elatiiv- já partitiivrektioin. Suomâkielân iättoo pitää jostakin, pelätä jotakin / 
jotakuta (Pidätkö sinä minusta? já Pelkäätkö sinä minua?) já huolia jokin (transiti-
jvâcelkkuin Kuka huolii omenan?). Nykysuomen sanakirja mield suomâkielâ huo-
lia kiävttoo kuittâg iänááš negatijvâlâš ohtâvuođâin, já kieldimhäämisthân rektio 
muttoo suomâkielâst partitijvân (Sitä en kyllä huoli). Esken mainâšum rektioid lam 
kale kielâtipšon tivvoom, mut ko tiätusoojijd kárttá jyehi tovváá tivvoođ, lii aggâ 
jo savâstâlškyettiđ kielâ normiimist já tast, mon čovgâdávt puáris rektionoormâid 
kalga nuávdittiđ. Kuás kielâtipšoo kalga adeliđ piärán já tuhhiittiđ suomâkiel rek-
tio sämikielâst paldâlâshäämmin? Tiäđustkin kielâtipšost ij lah taan tááhust lope 
hilgođ puáris sämikiel rektioid. 
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Tolvum oovdeld mainâšum veerbâi lijkkuđ, poollâđ já huollâđ  rektioid anarâš-
kielâ kielâravvimjuávkun arvâlâddâm várás. Kielâravvimjuávkku tuuđhâi ääši já 
kommentistij: Lijkkuđ-veerbâ puárrásumos rektio lii illatiiv (lijkkuđ moosnii), mut 
viehâ puáris lii meiddei lokatiiv, mii lii lamaš ennuu aanoost. Nuuvtpâ táágubeht 
kielâ ovdánmist ferttee adeliđ piärán já tuhhiittiđ meiddei táválâš lokatiivrektio: 
anarâškielân lii loválâš ettâđ jo-uv Mun lijkkuum tunjin teikâ Mun lijkkuum tust. 
Poollâđ-veerbâ kiävtust vuod kielâravvimjuávhu uáinu lâi čielgâs já oovtâmielâlâš: 
ton áinoo tuhhiittettee rektio lii lokatiiv. Akkusatiivrektio lii ittáám esken majemui 
ivij kielân. Tot kiävttoo iänááš kielâpiervâlpárnái kielâst, já tot lii ain vieres rektio 
anarâškielâst. Tego lijkkuđ-veerbâst uáiná, lii maŋgii ääigi koččâmuš, kuás tágáreh 
kielân vieres rektioh šaddeh nuuvt kievrân, et toh viggeh loválâš paldâlâshääm-
min.

Kielâpeelji jámálgem ađai uđđâ 
saanij puáttim kielân

Normiimist láá majemui iivij puoh enâmustáá oinum uđđâ säänih, moh puátih kielân 
kieleesthánnáá jyehi jurgâlusâst já teevstâst. Jieččân tutkâmušâi mield anarâškielân 
láá jo rahtum suulân 10 000 uđđâ säännid (Olthuis 2007a). Saanij vááijuvvuotâ 
šadda tast, et sämikielâ lii kevttum kuhháá tuše päikkikiellân, já nuuvtpâ tast váilu 
tááláá uđđâáigásâš ohtsâškode sänirááju. Puáhtá-uv jurdâččiđ, et mađe uđđâáigá-
sub já spesifub kielâkevttimohtâvuođâst sämikielâ kiävttoo, tađe vissásubbooht 
iteh rääigih säniráájun. Tágáreh rääigih láá harvii valmâšin kielâtipšoo peevdi alne 
teikâ sänikirje rähtest uáinimnáál. Saanij rähtimtárbu vuálgá-uv maŋgii ovtâskâs 
kielâkevttee táárbust. Tondiet kielâpargeeh tarbâšeh kielâkevttei iše, et puohah 
säänih, moh motomin láá kevttum, puáđáččii meiddei sänikiirján. Ovdilgo toh puá-
tih sänikiirján, taid kalga kuittâg normiđ. Mudoi kiävá älkkeht nuuvt, et siäm-
máá čuosâttuv várás ráhtojeh eenâb-uv säni-iävtuttâsah, ige mihheen tain pääsi ol-
mânáál anon. Näävt keevâi om. pajekielâ oppâkiirjijn, moin sierâ jurgâleijeeh lijjii 
rähtistâm jieijâs säni-iävtuttâsâid peelji oosij várás. Nuuvtpâ kielâtipšomist ohtân 
peellin lii anneeđ huolâ säni-iävtuttâsâi valjiimist virgálâš anon já nubben peel-
lin aaibâs uđđâ saanij rähtim toin čolmijn, et ulmuuh tuhhiitteh taid omâs sään-
nin-uv. Jis säänih ráhtojeh olmânáál, toh ráhtojeh talle kielâkevttei vuárdámušâi 
mield. Šiev sääni lii taggaar, et tast tállân ibbeerd, mast lii saahâ, veik ij liččii tom 



88 Olthuis

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

kuássin uáinámgin. Tom puáhtá maŋgii väldiđ jurgâluslovnân teikâ ruávislovnân 
mottoom uápis kielâst teikâ heiviittiđ loovnâ kielâ jienâdâhsysteemân jo lovnim 
ohtâvuođâst. Säänih puátih maŋgii tobbeen kost vaiguttâsah-uv. Táválávt tágáreh 
säänih láá kompleksisâš säänih. Anarâškielân láá majemui aaigij rahtum ennuu 
uđđâ säänih. Biologia saanijn uđđâ säänih láá ovdâmerkkân lieđikovjâ, tivrekovjim 
já čielgimielgâsâš (keejâ tärhilubbooht Olthuis 2003: 531–542).

Jurgâlempargoost čepis jurgâleijee pasta motomin karveđ čielgiimáin sänirááju 
räigisoojijd, mut motomin vuod áinoo máhđulâšvuotâ lii rähtiđ räigisajan uđđâ sää-
ni. Taamgin artikkâl čälidijnân jiem lah puáhtám velttiđ uđđâ saanijd. Kielâtiettuu 
säänih láá lamaš jo mottoom verd máttááttâsâst aanoost, já tondiet lam taid täst-uv 
orvâm kevttiđ. Lohhee kale huámmáš saanijd, moh iä lah lamaš aanoost aaibâs jye-
hipiäiválii kielâst. Kierâš-lostâ lii almostum taam čälidijn motomijd mánuppoojijd, 
já loostâ puáttim lii puáhtám kielân kuittâg-uv kyehti uđđâ sääni. Lostâ almostuvá 
jyehi ohhoost, já talle tot almostuvá oholávt, mii tuáimá suomâkiel viikottain-sääni 
vaastân. Kierâš-loostâ keežild puáhtá ettâđ, et lostâ lii pyevtittâm anarâšâi kooskân 
uđđâ almoon. Tast čálám-uv ovdiláhháá, ko muštâlâm, et ”anarâškielâ lii esken 
oinuuškuáttám čaallum häämist täävjib ko kuássin ovdil”. Táágubeht lam jiešalnees 
karvam sääni váilum kielâst. Täävjib-sääni sajan lijjim vistig ucâmin vastuu suomâ-
kiel sáánán säännöllisemmin, mut tággáár sääni ij kielâst kavnum. Anarâškielâ kielâ-
ravvimjuávkku lii váldám taas pele já ávžoo kevtiškyettiđ Matti Morottaja säni-iäv-
tuttâsâid merikoskâsâš suomâkiel sääni säännöllinen vaastân já merikoskâsávt suomâ-
kiel sääni säännöllisesti vaastân. Motomijn ohtâvuođâin lává oinum aanoost meiddei 
njuolgâduslâš já njuolgâduslávt, mut taah iävá oro lemin hirmâd pyereh: koččâmuš 
lii kuittâg taan ohtâvuođâst ääigist ige nuuvtkin tast, et kiinii ličij meridâm loostâ 
almostum. Nuuvtpâ sääni puátá kevttiđ tagarijn-uv ohtâvuođâin, et ulmust pyehtih 
leđe merikoskâsâš puáđuh teikâ merikoskâsâš purâdemääigih. Kielâst lii kale kiäv-
tust meiddei šiev sääni koskâttuvâi, mut tot meerhâš ’tyellittälli’, já tien tááhust tom 
ij pyevti táágubeht já taan uđđâ merhâšuumeest kevttiđ. Jurdám, et jis liččim tevs-
tâstân čáállám ”anarâškielâ lii esken oinuuškuáttám čaallum häämist merikoskâsub-
booht ko kuássin ovdil”, te kielâsárnoi kielâpeeljih liččii táágubeht šuuđááškuáttám 
korrâsávt.Tondiet oonnim pyerebin karveđ ubâ vädisvuođâ já kevttiđ taggaar sää-
ni, mii jo kavnui kielâst.
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Suogârdem

Taam artikkâlstân lam puáhtám oovdân, maht anarâškielâ lii čalluuškuáttám; tot 
čallui vistig tuš ucánjihhii já kuuloold ain eenâb. Täälgin tot ij čalluu vala hirmâd 
ennuv, mut kuittâg eenâb ko kuássin ovdil. Uđđâ Kierâš-loostâst já ton stuorrâviil-
jâst Anarâš-loostâst lii anarâškiel čäällim oovdedmist merhâšittee rooli. Stuorrâ 
iššeen lii meiddei tot, et tááláin ulmuin lii jo sämikiel čäällimmáttu, iäge teevstah 
taarbâš innig šoddâđ paapâi já kielâtotkei peenâ peht. Majemui 10 ive ääigi kielân 
láá rahtum ennuv uđđâ säänih já kielâ lii kevttuuškuáttám uđđâ pirrâsist piäiválâš 
já virgálâš ohtâvuođâin. Eidu taat toovvât kielân uđđâ kevttimtáárbu. Já jis vuod 
anarâškielâ ovdedempargo vuáđuld keččâl miäruštâllâđ kirjekielâ, tot ij muu mie-
lâst lah tuše taggaar kielâ, mii kiävttoo čaallum häämist teikâ almoskiellân mut 
tot lii čuuvtij eenâb: tot lii kielâ, mii lii jyehináál anolâš ohtsâškode já čuovviittâs 
kiellân. Eidu toos, et anarâškielâ toimâškuát ain pyerebeht spesiaalohtâvuođâin-uv, 
anarâšah kalgeh ain viggâđ.

Kielâkevttee já meiddei kielâtipšoo kenigâsvuotâ lii nube tááhust uđâsmittiđ kielâ 
nuuvt ennuv, et kieláin piergee ain pyerebeht ohtsâškoddeest sierâ kielâkevttimohtâ-
vuođâin. Nube tááhust kielâkevttee kenigâsvuotâ lii meiddei piergiittâllâđ nuuvt 
kuhás ko máhđulâš kielâst tobdos säniráájuin. Taat lii ain mottoomlágán täsitiädu 
uuccâm: ij uážu leđe liijkás uđđâáigásâš já uđâsmittee mut nube tááhust ij liijkás 
toovláškin. Tom, kuus rääji kuás piäjá, kalga miäruštâllâđ jyehi uccâ áššáá puotâ 
sierâ. Ko normimpargo ovdánškuát, lii-uv vyerdimist, et toos-uv kávnoo čielgâsub 
linjá. Tie lii-uv tot konstâšem, mast kielâtipšost, ravvimjuávhust já táválâš kielâ-
kevttest váttoo čeppivuotâ. Kielâ lii uáivildum puohâi anon: tot ij kevttimáin nuuvâ 
mut mottoomnáálá kahhoo já šadda sárnoidis nálásâžžân. Tággáár liävus mii pu-
ohâi ohtâsâš anarâškielâ kirjekielâ.
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Kirjakieli ja sen synty — 
inarinsaamen näkökulma

Termi kirjakieli johdattelee usein ajatukset kielen kirjalliseen käyttöön ja nuoren 
kirjakielen osalta etenkin kirjoitustapaan, joka on pikemminkin kirjoitustekninen 
asia. Kirjoitustapa eli ortogra�a on kuitenkin vain osa kirjakielen monimuotoista syn-
typrosessia. Kaisa Häkkisen mukaan (1994: 11) kirjakielen kehittymiselle tärkeät 
asiat tulevat usein kielen ulkopuolelta. Saamen kielissä, ja niin myös inarinsaames-
sa, kirjakieli ja sen synty ovat kiinteästi sidoksissa useisiin samanaikaisiin muutok-
siin saamelaisessa yhteiskunnassa. Inarinsaamen kirjakielen synnylle merkittäviä 
asioita ovat olleet saamen kielilain voimaantulo, inarinsaamenkielisen päivähoidon 
järjestäminen, inarinsaamenkielisen koulu- ja yliopisto-opetuksen alkaminen ja 
myös nykyisen kielentutkimuksen ja kielen elvytyksen aloittaminen. Näiden muu-
tosten tiimoilta on tehty lukuisia käännöksiä, oppi- ja sanakirjatyötä sekä yleensä-
kin otettu kieli käyttöön päivittäisenä kielenä. Nämä seikat yhdessä ovat synnyttä-
neet uudenlaisen kielenkäyttötarpeen.

Inarinsaamen kirjakielen historia on lyhyt. Vaikka kielen kirjallinen alku ulot-
tuukin 1800-luvun puoleenväliin, kielen käyttö on ollut vähäistä aina 1900-luvun 
alkuun saakka. Inarinsaamen kirjoitustaito on toisaalta noin 150 vuotta vanha, 
mutta paradoksaalista kyllä, vain pieni osa inarinsaamelaisista osaa nykypäivinä 
kirjoittaa äidinkieltään. Inarinsaamelaisen yhteiskunnan kielitilanne on kohentunut 
viimeisten 10 vuoden aikana niin paljon, että voisi hyvinkin ajoittaa inarinsaamen 
kirjakielen synnyn vasta tähän ajanjaksoon. Artikkelissani kuvaan ensiksikin sitä, 
miten inarinsaamea alettiin kirjoittaa, ja toisaalta sitä, millaisia käytännön asioita 
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liittyy inarinsaamen kirjakielen syntyyn. Kirjakieli ei synny itsestään: se on jollakin 
tapaa kielenkäytön aktiivisen ohjailun tulos. Siihen kuuluu siis paljon muutakin 
kuin luku- ja kirjoitustaito.

Inarinsaameksi kirjoittaminen alkaa

Ensimmäinen askel kirjakielen syntyyn on se, että kieltä käytetään ja kirjoitetaan. 
Ensimmäinen kirja, jossa inarinsaamea käytettiin kirjoitettuna kielenä, oli Elias 
Lönnrotin kirja Ueber den Enare-Lappischen Dialekt (1854). Kirjan alussa on ensin 
äänneoppiosa, sen jälkeen taivutusoppi, tavallisesta puhekielestä kirjattuja irralli-
sia lauseita, Matteuksen evankeliumin Vuorisaarna, jonka kääntäjästä ei ole tietoa, 
ja viimeisenä vielä sanalista. Kirjassaan Lönnrot antaa esimerkkejä siitä, millainen 
kieli inarinsaame on (1854: 191):

Lönnrot 1854 nykyortogra�a merkitys suomeksi

Paahas li iho. Paahâs lii iho. Kuuma on yöllä.

Pakka tupe. Pakkâ tupe. Kuuma tupa.

Uuks avvas! Uks áávus! Ovi auki!

Toapa uuvs! Toopâ uuvs! Sulje ovi!

Paahas s’odij. Paahâs šoodâi. Tuli kuuma.

Lijuv c’oaskis olggon? Lii-uv čuáskis olgon? Onko ulkona kylmä?

Puolas tälvi. Puolâš tälv. Pakkastalvi.

Ooidnojehuv tææst-
neh almest?

Uáinojeh-uv tääs-
nih almeest?

Näkyykö taivaalla tähtiä?

Ij ooidnu. Ij oinuu. Ei näy.

Täl piegga olggon. Tääl piäggá olgon. Nyt tuulee ulkona.

Juölgeh kalbmeh. Jyelgih kalmeh. Jalkoja palelee.

Lönnrotin mukaan inarinsaameksi ei ollut kirjoitettu enempää kuin pari irrallis-
ta lausetta ja Isä meidän -rukous, joten hänen itsensä täytyi ryhtyä kirjoittamaan 
kieltä parhaaksi katsomallaan tavalla. Juuri Lönnrotin kirjoituksia voidaankin pitää 
inarinsaamen kirjakielen alkuna. Hänen kirjansa oli lähinnä tarkoitettu tieteelliseen 
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käyttöön, ja niinpä harvat inarinsaamelaiset osasivat lukea sitä. (Olthuis 2007a: 
69.)

Vanhinta inarinsaamenkielistä kirjallisuutta on uskonnollinen kirjallisuus. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä aiemmin kirkko oli vastuussa saamelaisten koulutuksesta 
ja sivistyksestä. Vaikka koulun kielenä olikin virallisesti suomi, on tiedossa, etteivät 
kaikki saamelaiset osanneet koulun kieltä (Olthuis 2006a: 388–389). Niinpä saa-
menkielinen luettava onkin tullut käyttöön ja tarpeeseen. Ensimmäinen tavallisille 
ihmisille kirjoitettu inarinsaamenkielinen kirja oli pappi E. W. Borgin Anar Sami 
kiela aapis kirje ja Doktor Martti Lutherus Ucca katkismus (1859). Borg oli ensimmäi-
nen, joka oli saanut todistuksen inarinsaamen opintojen suorittamisesta: hän oli 
saanut inarin- ja pohjoissaamen opetusta professori Lönnrotilta, joka antoi hänelle 
molemmista kielistä kiitettävän arvosanan. Kieleltään Borgin kirjanen on hyvää 
inarinsaamea. Hänen kielimestarinaan toimi silloinen Inarin seurakunnan lukka-
ri Heikki Mattus, ”Lukkari-äijä”, joka opetti Borgille saamea ja jolta Mattus itse 
oppi suomea. (Olthuis 2007a: 70.) Borg oli muutoinkin Mattukselle tärkeä henkilö. 
Mattus kirjoittaa elämästään seuraavasti (olen säilyttänyt käännöksessä Mattuksen 
käyttämän välimerkityksen ja kerronnan tyylin):

”Olen syntynyt syyskuun kymmenentenä päivänä 1838 köyhistä vanhemmis-
ta, Paadarin kylässä Jurmun talossa. Vanhemmillani ei ollut ruokaa eikä 
vaatteita. Ja meitä lapsia oli seitsemän. Heillä oli paljon työtä ja vaivaa mei-
dän elättämisessä. Ja ruokkimisessa, kun heillä ei toisinaan ollut mitään syö-
tävää, muuta kuin petäjävedestä keitettyä, jota kutsuttiin pettuvelliksi. Tällä 
tavoin me elimme talvet siihen asti kunnes isäni alkoi metsästää lintuja, ja 
kun järvet sulivat, niin alkoi kalaakin vähän tulla. Niin jatkoimme taas elä-
määmme. Mutta välistä ei ollut kesäisinkään muuta ruokaa kuin pettuvelliä 
ja variksenmarjoja, ja hyvä oli, kun sen verrankin oli. – – Mutta sitten tuli 
yksi pappi, jonka nimi oli E. W. Borg, silloin kun minä olin kahdeksantoista 
vanha enkä ollut vielä rippikouluakaan käynyt. Hän otti minut luokseen, piti 
minua rippikoulussa ja päästi minut ripille ja myös ruokki minua rippikou-
luajan, kun minulla ei ollut evästäkään. Sen jälkeen hän seuraavana kesänä 
otti minut luokseen kun opin sen verran, että lopulta vuonna 1865 hän pani 
minut Inariin toiseksi koulumieheksi lapsia opettamaan. Se samainen pappi 
oli minun ruokkoisäni niin kauan kuin oli täällä Lapissa. Enkä minä häntä 
unohda niin kauan kuin minä elän. – –”

Seuraavaksi ilmestyneet, seurakunnalle ja opetuskäyttöön tarkoitetut kirjat oli-
vat Lauri Itkosen saameksi kääntämät Katkismus (Luther 1902) ja Rȧȧmmat Historja 
(nyk. Ráámmát historjá) ’Raamatun historia’ (Sundwall 1906). Niissä käytetty ina-
rinsaame on pitkälti nykykielen kaltaista. Matti Morottajan mukaan (2007: 12) 
niiden kirjoitusasu näyttää vastaavan melko tarkkaan puhuttua kieltä. Itkosen 
Katkismus on käännös uudistetusta suomenkielisestä versiosta, mikä selittää sen, 
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että Itkosen kirjan kieli on selvästi parempaa ja modernimpaa verrattuna Borgin 
käännöksen kieliasuun (ks. Morottaja, M. 2007: 12). Itkosen kirjaan on myös li-
sätty Kristinoppi-niminen osa, jossa on selitetty kristinopin perusasiat: esimerkiksi 
Jumala, Raamattu, synti, käskyt merkityksineen sekä myös Kristuksen kuolema ja 
ylösnousemus merkityksineen. Raamatun historiassa taas selitetään Vanhan testa-
mentin ja Uuden testamentin perusasiat ja tapahtumapaikat.

Vuosien saatossa Inarissa on liikkunut useita kielentutkijoita. Heistä tunnetuim-
pia ovat T. I. Itkonen, A. V. Koskimies ja Frans Äimä. Heistä Koskimies vietti kesäl-
lä vuonna 1886 Inarissa kolme kuukautta, jolloin hän keräsi laajan tarinakokoel-
mansa Inarinlappalaista kansantietoutta -kirjaan, joka julkaistiin vasta seuraavalla 
vuosisadalla vuonna 1917. Kirjan suomenkielinen käännös on T. I. Itkosen, joka 
myös täydensi sitä muistiinpanoillaan ja tarkisti kirjan suomalais-ugrilaisen tar-
kekirjoituksen. Juuri Koskimiehen tutkimusten tiimoilta inarinsaamelaiset itsekin 
alkoivat kirjoittaa omalla kielellään: Koskimiehen inarinsaamelaiset kielimestarit 
lähettivät kirjeitse hänelle lisää tarinoita Helsinkiin, ja nämä kirjeet ovat edelleen 
säilytteillä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistossa. Omat oppilaa-
ni analysoivat kirjeitä vuonna 2002, ja niistä kävi ilmi, että kaikki kielenoppaat oli-
vat itseoppineita inarinsaamen kirjoittajia ja he valittelivat Koskimiehelle harjaan-
tumattomuuttaan inarinsaamen kirjoittamisessa. (Olthuis 2006a: 401–410.) Matti 
Morottaja (2007: 12) kirjoittaakin tästä osuvasti: ”Kirjoitustapa eli ortogra�a on 
jokaisen kielen osalta syntynyt siten, miten kielen käyttäjät ovat aikojen kuluessa 
kieltään kirjoittaneet, enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti, harvoin kuiten-
kaan täysin loogisesti.” Äimä puolestaan tutki inarinsaamen äänneoppia, ja hänen 
tutkimuksensa Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen julkaistiin vuonna 1918. 
Inarinlappalaista kansantietoutta -kirjan ensimmäisessä painoksessa samoin kuin 
Äimän tutkimuksessa inarinsaamea kirjoitetaan suomalais-ugrilaisella tarkekirjoi-
tuksella, joten tavallista ortogra�aa niissä ei siis nähdä. Tarkekirjoituksen vuoksi 
nämä kirjat ovatkin hankalalukuisia tavallisille kielenkäyttäjille. Inarinlappalaista 
kansantietoutta -kirjasta otettiin kuitenkin uusintapainos vuonna 1978, ja tähän 
kirjoitustapa on normalisoitu.

1900-luvun alkupuolella ahkerin inarinsaamen kirjoittaja oli Uula Morottaja 
(Lesk-Ant Uulá), joka kirjoitti Sápmelaš-lehteen 1930-luvulta aina 1950-luvun lop-
puun (Olthuis 2007a: 69). Hän toimi paljolti myös kielentutkijoiden kielimestari-
na, erityisesti Erkki Itkoselle. Hän olikin Lea Laitisen mukaan (1992: 6) ”Erkki-se-
dän” tärkein kielimestari, jonka ääni kuuluu useissa vanhemmissa nauhoituksissa. 
Inarinsaamenkielisistä ääninauhojen tarinoista on koottu myös Erkki Itkosen kirja 
Aanaarkiela čȧjttuzeh (nyk. Aanaarkiela čájttuzeh; 1992), jossa on paljon Uula Mo-
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rottajan haastatteluja ja myös Uula Morottaja itse haastattelee inarinsaamelaisia. 
Kuten Lea Laitinen (1992: 6–7) kirjan alkusanoissa mainitsee, kirjan aineisto on 
kerätty vuonna 1952 eli aikaan, jolloin inarinsaamea vielä käytettiin ja kuultiin 
päivittäisenä kielenä inarinsaamelaisissa kodeissa.

Inarinsaameksi ilmestyi 1970- ja 1980-luvuilla silloin tällöin jotakin, mutta kiel-
tä alettiin käyttää enemmän vasta 1990-luvulla. Inarinsaamen kirjakielen kehitty-
miselle merkittävä vuosi on ollut 1986, jolloin Anarâškielâ servi eli Inarinsaamen 
kielen yhdistys ry. perustettiin. Yhdistyksen perustaminen on ennen kaikkea kah-
den aktiivisen inarinsaamelaisen, Matti Morottajan ja Ilmari Mattuksen, pitkäaikai-
sen työn tulos oman äidinkielensä hyväksi. Yhdistyksen yhtenä tärkeimpänä pää-
määränä on ollut inarinsaamen edistäminen lehti- ja kirjankustannustoiminnalla. 
Juuri julkaisutoiminta on näkynyt inarinsaamen kirjakielen edistymisenä. (Tähän 
palaan tarkemmin tuonnempana.) Julkaisutoiminnan näkyvimpänä tunnusmerkki-
nä on ollut yhdistyksen julkaisema Anarâš-lehti, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 
vuonna 1988 pienenä, kopioituna lehtisenä. Vuonna 1989 se ilmestyi vain ker-
ran, tuolloinkin Sápmelaš-lehden liitteenä, joskin jo Anarâš-lehden omalla logolla. 
Vuodesta 1990 alkaen lehti on ilmestynyt kolme neljä kertaa vuodessa kunkin vuo-
den rahatilanteen mukaisesti. Lehden tekemisessä merkittävin henkilö on ollut sen 
pitkäaikainen päätoimittaja Ilmari Mattus.

Myös inarinsaameksi ilmestynyt kaunokirjallisuus on ollut merkittävä kirjakie-
len edistäjä. Inarinsaamenkielisen kaunokirjallisuuden alkuunpanija on Aune Vesa 
runokirjallaan Uáináh-uv, joka ilmestyi vuonna 1992. Kirjailija hakee runojensa 
teemoja Saamenmaan luonnosta ja vuodenajoista. Tämän jälkeen Anarâškielâ servi 
on pitänyt huolen inarinsaamelaisesta kustannustoiminnasta. Ensimmäinen yhdis-
tyksen kustantama kirja oli Kirsti Palton lastenkirja Tivgâ, jonka alkukielenä on 
pohjoissaame. Kirjan on inarinsaameksi kääntänyt Matti Morottaja, ja se ilmestyi 
inarinsaameksi vuonna 1994. Kirja kertoo Mikko-pojasta, jonka ystävä Maarit on 
muuttanut Amerikkaan. Mikko kuitenkin löytää itselleen uuden ystävän, joka tuo 
hänen elämäänsä iloa. Samana vuonna ilmestyi myös Aune Kuuvan kirjoittama 
lasten fantasiakirja Tuálu faŋgâ. Se on siinä mielessä merkittävä kirja, ettei se enää 
ole käännös, vaan sen alkukielenä on inarinsaame. Tämän kirjan kustantaja on 
Girjegiisá. Kirja kertoo kahdesta pojasta, Oskarista ja Andârâksesta, jotka kohtaavat 
Kikse-pojan ja hänen koiransa Pillen, jotka vievät pojat Hunkkien valtakuntaan. 
Matkallaan pojat yrittävät pelastaa Semmin, jonka he kohtaavat Hunkkien luona.

Vuonna 1996 ilmestyi kaksi kirjaa, Iisakki Mattuksen kirja Eellimpäälgis ja Ilmari 
Mattuksen kirja Čovčjäävrist Kaamâsân, joiden julkaisemisessa yhdistyksen rooli on 
ollut merkittävä. Nämä molemmat kirjat kuvaavat tiettyä ajanjaksoa kirjoittajiensa 
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elämässä. Vaikka niitä ei ole tarkoitettu historiankirjoiksi, niillä kuitenkin on tietty 
historiallinen arvo tuleville sukupolville menneiden sukupolvien elämän tulkitsi-
joina. Iisakki Mattuksen kirja vie lukijansa sota- ja evakkoaikaan ja senjälkeisiin 
tapahtumiin kotiin palattua. Ilmari Mattuksen kirja sen sijaan kertoo kirjailijan 
itsensä ensimmäisestä oppivuodesta kansakoulussa ja siitä, kuinka lapset joutuivat 
ummikkoina suomenkieliseen kouluun.

Tästä eteenpäin inarinsaameksi on miltei joka vuosi ilmestynyt jotakin. Vuosi-
tuhannen vaihteessa inarinsaamelaiset ovat saaneet nuoren, inarinsaameksi kirjoit-
tavan kirjailijan: vuonna 1999 Petter Morottaja julkaisi 17-vuotiaana ensimmäisen 
fantasiakirjansa Suábi maainâs. Se kertoo Jouni-pojasta, joka tapaa haltijan. Heidän 
tapaamisestaan alkaa Jounin matka haltijoiden maahan, jossa staalot juoksevat 
vapaina ja noitahaltijat keittävät juomiaan ja myrkkyjään. Vuonna 2000 Petter 
Morottajalta ilmestyi toinen fantasiakirja Riävskánieidâ. Kirjassa sen päähenkilö, 
pieni Anna-tyttö, muuttuu sattumien kautta riekoksi, ja lukija pääsee Annan mu-
kana kulkemaan riekon jälkiä ja näkemään, miten maasto muuttuu, kun silmät 
ovat lähempänä maata. Molempien kirjojen kustantaja on Anarâškielâ servi. Petter 
Morottaja kuuluu siihen sukupolveen, joka on kielen pahoinvoinnin ja katoamisen 
uhan alla oppinut inarinsaamen äidinkielenään ja säilyttänyt vahvan kielitaitonsa. 
Nyt nuorena aikuisena hän onkin yksi aktiivisimmista inarinsaamen edistäjistä. Tätä 
kirjoittaessani inarinsaamea on alettu käyttää kirjoitettuna kielenä enemmän kuin 
koskaan. Tästä pitää huolen Petter Morottajan alkuunpanema viikoittain ilmestyvä 
nettilehti Kierâš. Tämä nettilehtinen on inarinsaamen käyttöä ja yleensäkin kielen 
elpymistä ajatellen merkittävä: ensimmäistä kertaa inarinsaamen historiassa inarin-
saamelaisilla on mahdollisuus lukea ajankohtaisia uutisia ja ilmoituksia omalla kie-
lellään viikoittain. Juuri nämä kirjalliset toimet antavatkin Petter Morottajan työlle 
pysyvän sijan inarinsaamen kirjakielen ja kirjallisuuden lyhyessä historiassa. 

Nyttemmin uudempaa �ktiivistä kirjallisuutta on alkanut ilmestyä enemmälti-
kin. Tästä tuloksena on inarinsaamenkielinen novelliantologia Kyelisieidi maccâm 
já eres novelleh (Morottaja, M. & Mattus 2005). Myös itse olen ryhtynyt kirjoit-
tamaan �ktiota inarinsaameksi. Olen saanut seurata läheltä sitä, kuinka kielipe-
sälasten sukupolvi on oppinut puhumaan inarinsaamea ja kasvanut kouluikään. 
Oma So�a-tyttäreni on suunnilleen samanikäinen kuin inarinsaamen kielipesä-
kin, ja olen kahden tyttären äitinä ja saamelaisena vanhempana murehtinut ina-
rinsaamelaisen lastenkirjallisuuden vähyyttä. Juuri tämä on saanut minut tarttu-
maan kynään ja kirjoittamaan lapsille iloista inarinsaamenkielistä lukemista. Koska 
itse olen kasvanut täysin suomenkielisessä kouluympäristössä, jossa ei oppinut 
lukemaan tai kirjoittamaan saamea, olen halunnut antaa nykylapsille toisenlai-
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sen kieliympäristön. Juuri tästä näkökulmasta ovat syntyneet joulukuussa 2004 
Anarâš-lehdessä julkaistut tarinat kahdesta Obžâ- ja Tobžâ-nimisestä karhunpen-
nusta sekä neliosainen Njobžâvääri-sarja. Tähän sarjaan kuuluvat kirjat Njobžâvääri 
pessijâšmarkkâneh (2006b), Njobžâvääri jonsahpeivkähteeh (2006c), Njobžâvääri 
juovlâtijdâ (tulossa) ja Njobžâvääri juovlâtaaidâr (tulossa). Ensimmäisen kirjan kus-
tantaja on Saamelaiskäräjät ja toisen ja kolmannen Anarâškielâ servi. Kolmas ja 
neljäs osa odottavat vielä julkaisuaan tätä kirjoitettaessa. Njobžâvääri-sarjan tapah-
tumat sijoittuvat Nallevaaraan (Njobžâvääri) ja siellä Nallelasten orpokotiin, jossa 
asuvat orpojen nallelasten lisäksi heidän hoitajansa, Nallemummo sekä Talonalle. 
Kirjan tapahtumiin vaikuttavat ratkaisevasti kylän ulkopuolelta tulevat nallet, joi-
den hyväntahtoinen mukaantulo aiheuttaa hankaluuksia kylän nallejen elämään. 
Ensimmäinen inarinsaamenkielinen lastenromaani on kirjoittamani Speeijâl faŋgâ 
(tulossa). Kirjassa Saara on menossa kesälomallaan kahdeksi viikoksi isovanhem-
piensa luokse, ja isoäiti tulee häntä vastaan linja-autoasemalle. Matkalla isovan-
hempien luokse isoäiti alkaa kuitenkin käyttäytyä oudosti eikä yhtäkkiä tunnekaan 
Saaraa. Saaran on selvitettävä, mikä isoäitiä vaivaa, ja tästä alkaa hänen matkansa 
ku�ttarien maahan, josta ei olekaan helppo palata ihmisten maailmaan. Tämänkin 
kirjan kustantaja on Anarâškielâ servi.

Vielä pitempiä askelia inarinsaamen kirjakieli on ottanut vuonna 2007: kielestä 
on tullut tieteen kieli. Inarinsaamea käytettiin ensimmäistä kertaa historiansa aika-
na tieteellisenä kielenä väitöstilaisuudessani huhtikuussa (Olthuis 2007a), ja olen 
julkaissut inarinsaameksi yhden tieteellisen artikkelin Anarâškielâ iäláskittem tutkâm 
já puátteevuođâ visioh, joka ilmestyi Pekka Sammallahden juhlakirjassa Sámit, sánit, 
sátnehámit (Olthuis 2007b: 315 - 318). Tähän Kotuksen nettijulkaisuun tuleekin 
jo kaksi inarinsaameksi kirjoitettua artikkelia, jotka omalta osaltaan edistänevät 
kieltä uudessa käyttöyhteydessä. Siinä, missä kymmenkunta vuotta sitten inarin-
saamenkielisen kirjan ilmestyminen oli suuri tapaus, nykyään uudet kirjat löytävät 
helpommin tiensä lukijoiden käsiin. Toisin sanoen suurien juhlien järjestämisen 
puuttuminen uuden kirjan ilmestyessä on vain positiivinen asia ja merkki siitä, että 
inarinsaameksi on alkanut ilmestyä enemmän kirjallisuutta ja että uusia kirjoja pi-
detään aivan luonnollisena ja tavallisena ilmiönä.
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Ortogra�an synty

Ennen kuin kieltä voidaan kirjoittaa, on tiedettävä, miten sitä kirjoitetaan. Kun 
kieltä aletaan kirjoittaa, tavallisesti siihen ei juuri ole ohjeita tai normeja. Ensin 
sovitaan kirjoitusteknisistä seikoista eli siitä, miten kukin äänne merkitään tekstiin. 
Tästä kirjoitusteknisestä osasta koostuu kirjoitustapa eli ortogra�a. Inarinsaamen 
ortogra�an perusta muodostui suunnilleen samaan aikaan kuin pohjoissaamen orto-
gra�akin. Kun Lönnrotilla ei ollut selkeää mallia inarinsaamen kirjoittamiseen, hän 
laati varsin helppokäyttöisen kirjoitustavan. Malleina inarinsaamen ortogra�alle 
hänellä olivat suomi, ruotsi ja latina. Hän kirjoitti nykyiset saamen erikoismerkit 
kahdella merkillä: nykyinen č oli c’, ž oli z’, đ oli d’, ŋ oli n’ ja š oli s’. Hänen kirjoi-
tustavallaan saamen äänteet oli helppo kirjoittaa kirjoituskoneellakin. Lönnrot seu-
rasi läheltä sitä, miten muut saamen kielet saivat ortogra�ansa. Esimerkiksi hänen 
ystävänsä pappi Stock�eth laati kirjotustavan pohjoissaamelle. Sitä käytettiin hä-
nen sanakirjassaan Norsk-lappisk Ordbog (1852). Lönnrot omistaa (1854: 133–144) 
kirjansa Ueber den Enare-Lappischen Dialekt alkusanat Stock�ethille, joten on ilmeis-
tä, että he ovat keskustelleet myös ortogra�akysymyksistä. Kuitenkaan ei ole tietoa 
siitä, miksi Lönnrot merkitsi saamen kirjaimet eri tavoin kuin Stock�eth: Lönnrotin 
kirjahan ilmestyi kaksi vuotta Stock�ethin sanakirjan jälkeen. Ehkäpä Lönnrot on 
aloittanut työnsä tietyllä tavalla eikä ole enää halunnut muuttaa sitä työn lop-
pupuolella — olihan hän jo 12 vuotta ennen kirjan ilmestymistä, vuonna 1842, 
kerännyt inarinsaamen aineistonsa (ks. Lönnrot 1854: 133). Jonkin ajan kuluttua 
pohjoissaamessa Stock�ethin ortogra�a sai rinnalleen kielentutkija J. A. Friisin or-
togra�an, joka vakiintui hänen sanakirjassaan Ordbog over det lappsike sprog med 
latinsk og norsk forklaring samt en oversigt over srogets grammatik (1887). Surullinen 
esimerkki ortogra�an laadinnasta oli se, kun Lönnrot joutui arvioimaan Utsjoen-
Inarin silloisen kirkkoherran Stierncreutzin Svebiliuksen katekismuskäännöstä ja 
lopulta hylkäsi sen hankalan ortogra�an vuoksi. Vaikeasta ortogra�asta Lönnrot 
antaa esimerkkeinä sanojen duššás ’turhaan’ ja agalaččat ’ikuisesti, iankaikkisesti’ 
kirjoitusasun: dusjhshjas ja agaladshjdshjat (Olthuis 2006a: 396). Tuomo Itkonen to-
teaakin: ”Hyväksi onneksi Stierncreutz ei itse joutunut näkemään katekismuksensa 
kohtaloa.” (T. Itkonen 1952: 137 ja Olthuis 2006a: 396.)

Lönnrot ei kuitenkaan kovinkaan tiukasti pitänyt kiinni laatimastaan ortogra-
�asta, sillä jo hänen oppilaansa pappi E. W. Borg (1859) noudatti aapiskirjassaan ja 
katekismuksessa Stock�ethin mallia saamen merkkien kirjoittamisessa. Lauri Itkosen 
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kääntämissä Katkismuksessa (Luther 1902) ja Raamatun historiassa (Sundwall 1906) 
näkyy entistä enemmän nykyortogra�a (Morottaja, M. 2007: 12). 

Yksi inarinsaamen ortogra�an merkkihenkilöistä on ”Erkki-setä”, akateemikko 
Erkki Itkonen, joka uudisti Lauri Itkosen ortogra�aa ja käytti sitä myös Inarilappi-
sches Wörterbuch -sanakirjassa (1986–1991). Hänen käyttämänsä ortogra�a oli tar-
kempi kuin Lauri Itkosen ortogra�a (Morottaja, M. 2007: 12). Kun inarinsaamea 
alettiin kirjoittaa enemmän säännöllisesti ilmestyvän Anarâš-lehden tiimoilta, oli 
tarpeen miettiä ortogra�an toimivuutta. Niinpä inarinsaamelaiset itse tarkensivat 
kielensä ortogra�aa vuonna 1990 (Morottaja, M. 2007: 12–13). Silloisessa orto-
gra�assa näkyi ensitavun diftongien merkinnässä kielihistoriallinen tausta, joka 
ei kuitenkaan enää kuulunut puhekielessä. Ensiksikin tavallisten kielenkäyttäjien 
oli vaikea erottaa oa- ja uá-diftongeja, koska puhekielessä kuului ainoastaan uá: 
täytyi kirjoittaa oaksi ’oksa’ ja oarree ’orava’ ja kuitenkin kuástuđ ’hapantua (liha, 
kala tai voi)’ ja kuárániđ ’kurjistua’. Mikäli sanan sanakirjamuodossa oli näkyvissä 
toisessa tavussa i tai e, tällaisissa sanoissa ensitavun diftongi oli oa. Jos taas sana-
kirjamuodossa oli toisessa tavussa jokin muu vokaali, silloin ensitavun diftongi oli 
uá. Toisaalta kielenkäyttäjillä oli vielä enemmän ongelmia diftongien iä ja eä erot-
tamisessa. Puhekielessä käytössä oli ainoastaan iä. Toisin sanoen oli kirjoitettava 
keällu, vaikka se sanottiinkin /kiällu/. Tällaiset kirjoittamisessa näkymättömät erot 
täytyi etsiä sanojen taivutuksesta esimerkiksi sanan deminutiivimuodon genetiivis-
tä: kiällu-sanasta kyseinen muoto on kelluu, jossa esiintyy ensitavun monoftongina 
e. Kolmas vaikea asia oli se, että inarinsaamea opetettiin koulussa erityisesti vieraa-
na kielenä, ja tuolloin vieraan kielen puhujat eivät nähneet teksteissä eroa a:n ja 
nykyisen â:n välillä. Kielen opettajan oli vaikea saada lapsia lukemaan redusoitu-
nutta äännettä (esim. sanassa škovlâ ’koulu’) siinä kohden, jossa vanhan ortogra�an 
mukaan sen tilalla oli a. Inarinsaamesta löytyy myös minimipareja, joiden erotta-
miseksi a:n ja â:n ero on ratkaiseva: esimerkiksi pallađ ’pelästyä’ ja pallâđ ’tarjeta’. 
Molemmat kirjoitettiin tuolloin pallađ. Nykyortogra�a normitettiin 1980-luvun lo-
pulla, jolloin päätettiin poistaa kirjoituksessa oa:n ja uá:n ero ja kirjoittaa diftongi 
molemmissa tapauksissa uá:llä. Samoin päätettiin poistaa eä- ja iä-diftongien ero 
ja merkitä molemmat iä:llä. Päätettiin myös erottaa ortogra�assa a ja redusoitu-
nut â-äänne. Redusoituneen äänteen merkiksi sovittiin â siitä huolimatta, että sitä 
käytetään tarkekirjoituksessa ylipituuden merkkinä. Lisäksi päätettiin kirjoittaa sa-
nansisäiset puolivokaalit loogisemmin: j päätettiin kirjoittaa ij : iij (nijbe : niijbán), 
ja vastaavasti v ja sen edellä esiintyvä u kirjoitetaan uv : uuv (puvdâ : puuvdâst). (Ks. 
myös Morottaja, M. 2007: 12–13.)
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Ortogra�auudistusta arvioitaessa muutosten kuviteltiin ensin olevan lukijoiden 
silmään rumannäköisiä. Kuitenkin ajateltiin, että silmä harjaantuisi uuteen kirjoi-
tusmuotoon nopeasti, ja näin onkin käynyt 20 vuodessa. Nyt kuulee jo sanottavan, 
että entinen ortogra�a vaikuttaa vanhahtavalta. Tämä ortogra�auudistus otettiin 
käyttöön hyvään aikaan juuri silloin, kun inarinsaamea alettiin kirjoittaa enemmäl-
ti. Kun monikaan ei osannut kirjoittaa kieltä, he joutuivat joka tapauksessa opette-
lemaan kielen kirjoituksen alusta alkaen, ja siinäkin mielessä uudistus meni helpos-
ti läpi. Pekka Sammallahden ja Matti Morottajan sanakirja Säämi-suomâ sänikirje 
(1993) laadittiin muutamia vuosia ortogra�auudistuksen jälkeen, ja myös tämä sa-
nakirja auttoi kielenpuhujia omaksumaan uuden kirjoitustavan. Anarâš-lehti sekä 
uudempi kirjallisuus ovat suuresti edesauttaneet uuden ortogra�an vakiintumista.

Kielen normitus alkaa

Matti Morottaja kirjoittaa (2007: 10) seuraavasti: ”Normittaa voi kirjoitustapaa, 
puhumista, sanojen merkitystä, taivutusoppia, lauseoppia, tyyliseikkoja (kielen-
käyttötapaa) jne. On aina parempi, että kielinormi tehdään yhteisymmärryksessä 
kielenkäyttäjien kesken. – – Kielen normituksessa on hyvä muistaa, että inarinsaa-
melaisten käyttämä kieli on kullakin asuinseudulla kunnollista kieltä, ja kirjakieli 
on — enemmän tai vähemmän — tehty kieli. Kuitenkin kirjakieleen tarvitaan tiet-
tyjä sääntöjä ja sopimuksia siitä, että sana tai rakenne kirjoitetaan ja sanotaan kaik-
kialla samalla tavoin. Etenkin koulukirjoissa ja virallisessa käytössä asioiden täytyy 
olla sovittu siten, että kirjoitustapa, termit ja kielioppiasiat on aina yhdenmukais-
tettu.” Morottaja käsitteleekin kielenhuoltokirjasessaan Anarâškielâ ravvuuh (2007) 
tavallisimpia inarinsaamen kielenhuoltoon ja normitukseen liittyviä kysymyksiä. 

Kielen käyttäjien on hyvä pohtia, millä tavoin kirjoitetaan hyvää ja kaunista kiel-
tä. Tällöin muodostuu kielen konkreettinen normittamisen tarve. Inarinsaamessa se 
koskee usein äänteiden pituuksien merkintää kirjoitetussa tekstissä, taivutusmuoto-
jen käyttöä, uudissanojen muodostusta ja muiden kielten vaikutusta inarinsaameen. 
Kielessä on paljon sellaista normitettavaa, josta kielenkäyttäjä tai kielenhuoltaja ei 
yksinään voi päättää. Tämä onkin ollut inarinsaamessa suuri ongelma viime vuosina, 
kun kielen käyttö on edelleen lisääntynyt. Tähän on löytynyt ratkaisu kesällä 2004, 
jolloin inarinsaame sai Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen puolipäiväisen kie-
lenhuoltajan. Minun lisäkseni tässä tehtävässä ovat toimineet Matti Morottaja ja 
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Petter Morottaja. Nyt tämä puolipäiväinen toimi on vakinaistettu lokakuussa 2007. 
Kielenhuoltajan tueksi perustettiin vuonna 2004 inarinsaamen kielineuvontaryhmä, 
johon minun lisäkseni kuuluvat Ilmari Mattus, Matti Morottaja, Petter Morottaja ja 
Ella Sarre. Tämä ryhmä toimii yhteispohjoismaisen saamen kielen lautakunnan ina-
rinsaamen jaoksen alaisuudessa. Ryhmä on normittanut kieltä sekä ottanut kantaa 
kieleen tuleviin uudissanoihin ja niiden kelpoisuuteen. (Olthuis 2007a: 2–3.)

Jotkin normitusseikat ratkeavat kielessä itsestään. Usein tämä tapahtuu siten, 
että tietyt kirjoittajat ovat tuotteliaampia kuin muut, ja juuri tuotteliaiden kirjoitta-
jien kielen piirteistä muodostuu tietynlaisia normeja. Tällaisista tapauksista inarin-
saamessa voi antaa joitakin esimerkkejä. Esimerkiksi kolmitavuisissa sanoissa useil-
la kielenpuhujilla esiintyy redusoitunut â: kačâttâđ ’juoksuttaa’, tieđettâđ ’tiedottaa’ 
ja rähtittâđ ’teettää’. Nämä sanat kuitenkin kirjoitetaan kaikkialla kačâttiđ, tieđettiđ 
ja rähtittiđ. Toisena esimerkkinä voi antaa puolipituuksien merkitsemisen lyhyenä, 
esimerkiksi kyeli ’kala’, pino ’pino’ ja alge (genetiivimuoto: sanakirjaortogra�assa 
aˈlge). Kolmanneksi voisi nimetä tiettyjä johtimia: melkeinpä kaikkialla näkee kir-
joitettavan esimerkiksi viikonpäivän lauantai nimen lávvárdâh, vaikka yhtä lailla 
mahdollisia variantteja olisivat myös lávvárdoh ja lávvárduh. Kirjoitusasu johtuu 
selvästi siitä, että tietyt henkilöt, kuten Anarâš-kalenterin tekijät, käyttävät tiettyä 
muotoa (ja siksi myös Anarâš-kalenterissa lukee lávvárdâh). Kun tietty sana näkyy 
aina tietyssä muodossa, tästä käytetystä muodosta muodostuu itsestään normi.

Normituksesta on keskusteltu myös lyhentymämuotojen yhteydessä. Tällaisia 
muotoja käytetään kirjoitetussakin kielessä. Näistä esimerkkeinä voi mainita sa-
nat suálui (lyh. suáloi) ’saari’ ja puárui (lyh. puároi) ’paarma’, päänih (lyh. päneh) 
’hampaat’ ja pááruh (lyh. pároh) ’aallot’. Myös verbeissä näkyy sama ilmiö, esi-
merkiksi muodoissa kuárui (lyh. kuároi) ’ompeli’ ja čiärui (lyh. čiäroi) ’itki’, jotka 
ovat yksikön 3. persoonan preteritimuotoja verbeistä kuárruđ ’ommella’ ja čiärruđ 
’itkeä’. Tällaisia seikkoja ei ole kirjakielessä edelleenkään tiukasti normitettu. Ina-
rinsaamen kielineuvontaryhmä on tänä vuonna ottanut kantaa lyhentymämuotojen 
käyttöön: kirjoitetussa kielessä virallisemmissa yhteyksissä, kuten oppikirjoissa, 
tulisi käyttää ensisijaisesti normaalimuotoja. Lyhentymämuodot jäävät edelleen 
käyttöön esimerkiksi kaunokirjallisuuteen, eikä niitä ole tarpeen tällaisissa yhteyk-
sissä korjata. Samoin päätettiin asettaa virallisemmissa käyttöyhteyksissä etusijal-
le monikon genetiivin pidempi muoto, esimerkiksi iivij ’vuosien’ ja kuusâi ’lehmi-
en’, mutta luonnollisestikin myös lyhyt muoto ivij ja kusâi on edelleen kelvollinen. 
Kielineuvontaryhmässä todettiin, etteivät koululaiset ajattele tällaisia eroja syvälli-
semmin, vaan muodot luetaan sellaisenaan oppikirjoista.
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Yhtenä näkyvänä seikkana kielenhuollossa on vieraan kielen vaikutus inarin-
saameen. Inarinsaame elää enimmäkseen suomen kielen puhuma-alueella, minkä 
vuoksi suomen vaikutus siihen näkyy monilla tavoin. Saamelaiset ovat kaksi- ja 
monikielisiä, ja vaikka etevä ja käytännössä kaksikielinen kielenpuhuja ei normaa-
listi sekoitakaan kieliään, kielet eivät kuitenkaan toimi aivan erillisissä lokeroissa 
ihmisen aivoissa. Jos kielenpuhuja ei jostakin syystä löydä ratkaisua yhdellä kielel-
lä, hän pystyy avaamaan toisenkin kieliarkkunsa ja etsimään sieltä aineksia asiansa 
edistämiseksi. Niinpä voikin sanoa kielten vaikuttavan toisiinsa. Joillakin kielenpu-
hujilla toinen kieli on selvästi vahvempi kuin toinen, ja toiset puhujat taas hallitse-
vat molemmat kielet suunnilleen samalla tavoin. Inarinsaame on elänyt pitkään ai-
noastaan kotikielenä, mutta nyt sekin pyrkii yhteiskunnan kieleksi ja virkakieleksi. 
Näin ollen on selvää, että inarinsaame ottaa mallinsa yhteiskunnan vahvemmista 
kielistä, enimmäkseen suomesta. Toisinaan toisen kielen vaikutusta kieleen voidaan 
pitää hyvänä asiana, mutta toisinaan taas vieraan kielen rakenne vaikuttaa siihen 
negatiivisesti. Tällöin puhutaan ns. interferenssistä. Jos toisen kielen vaikutus on 
positiivista, silloin kielet eivät mitenkään häiritse toisiaan.

Tavallinen teksti, jossa ei juuri ole korjattavaa, on helppolukuista ja ymmär-
rettävää, eikä sellaisen lukeminen herätä kielenhuoltajassa kovin suuria tunne-
kuohuja. Toisinaan kielenhuoltaja joutuu työskentelemään hymyn virne huulillaan. 
Tällöin hän on törmännyt hauskoihin ja huvittaviin kielikukkasiin. Joskus taas kie-
lenhuoltajan ilme voi olla hyvinkin totinen, kun hän havaitsee tekstissä vakavaa 
interferenssiä. Kielenhuoltaja korjaa virheitä aikansa, mutta jossakin vaiheessa voi 
olla aihetta normitusten tarkistamiseen. Haluan välittää kielenhuollon käytännön 
tunnelman lukijallekin, joten käytän artikkelini lopussa hieman pakinamaisempaa 
kertovaa tyyliä. 

Kielikorvan huimaustiloja eli 
kielenhuoltajan punakynä

Ensimmäinen merkki kielikorvan huimaustilasta ovat ns. kielikukkaset. Käsittääkseni 
jokainen, joka on tekemisissä useampaa kuin yhtä kieltä puhuvien kanssa, toisi-
naan kuulee kielenpuhujien suusta kummallisia lapsuksia tai joskus itsekin sanoo 
jotakin kummallista. Jokin aika sitten kuuntelin radiosta, kuinka ihmiset koristeli-
vat ”joululehmän” (saameksi akkusatiivi juovlâkuusâ), panivat sen latvaan tähden 
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ja ripustelivat vielä kiiltäviä, kauniita palloja sen oksille. Toisella kertaa keskustelin 
vanhan saamelaisnaisen kanssa, ja hän pohti, mikseivät saamelaislapset puhu kes-
kenään saamea niin paljon. Hän selvensi vielä, kuinka useat ”sukupilvet” (saamek-
si monikon nominatiivi suhâpoolvah) ovat menettäneet kielensä. Luonnollisestikin 
kyse oli joulukuusen koristelusta ja sukupolvien kielenmenetyksestä. Saameksi oikein 
muodostettu akkusatiivi joulukuusesta olisi ollut juovlâkuosâ, ja sukupolvi-sanan 
monikon nominatiivi olisi kuulunut suhâpuolvah. Näissä tapauksissa suomen sanat 
joulukuusi ja sukupolvi olivat merkityksen lisäksi myös äänteellisesti vaikuttaneet 
saamen sanaan. Kirjoituksesta kielenhuoltajan punakynä luonnollisesti korjaa täl-
laiset kielikukkaset.

Ennen kuin tuomitsen muiden kielenkäytön, joudun kuitenkin itsekin katso-
maan peiliin. Olin puhunut suomenkielisten vieraideni kanssa suomea jo pari tun-
tia. Samalla seurasin, kuinka silloin kahdeksanvuotias So�a-tyttäreni pukeutui 
ulos mennäkseen. Minun pitäisi olla kielentutkija ja vieläpä kielenhuoltaja, mutta 
silti kysäisin tyttäreltäni: Mondiet tust lii tuot kesitakki alne? ’Miksi sinulla on tuo 
kesätakki ”päällä”?’ Suomenkielisessä käännöksessä ei tosin havaitse ensi alkuun 
mitään vikaa, mutta on tiedettävä, että suomen postpositiolla päällä on saamessa 
kaksi vastinetta: joko pajalist (vaatteista) tai alne (usein suomen allatiivi -lla, -llä, 
esim. pöydällä olisi saameksi peevdi alne). Toisin sanoen olin interferenssin kautta ja 
puolihuolimattomasti puhuessani käyttänyt väärää postpositiota. Tyttäreni reaktio 
oli sen mukainen: hän katsoi minua ihmetellen ja vastasi: ”Minä panen kesätakin, 
kun nyt on niin lämmintä. Ja saameksi kyllä sanotaan Takki lii pajalist eikä Takki lii 
alne.” Kun kerran tyttäreni huomasi tämän virheeni, minun täytyi uskotella itselleni 
käyttäneeni sitä normaalisti oikein. Olinhan minä tuolloin hänen ainut päivittäinen 
kielikontaktinsa inarinsaameen. Tällaiset kielikukkaset ovat niin selviä virheitä, että 
äidinkielinen lapsikin ne huomaa, niin kuin minun tapauksessani kävi. Tällaisetkin 
virheet kielenhuoltajan tulisi siis korjata.

Kielikorvan huonovointisuuden seuraavaa tasoa kielenpuhujan on vaikeampi 
havaita, vaikka ero edellisen ja tämän tason välillä ei ole kovin suuri. Toisen tason 
sanonnat eivät huvita puhujaa niin suuresti kuin ensimmäisen tason tapaukset. Ne 
tulevat kieleen ikään kuin salaa, ja ilmeisesti siksi kielenhuoltajankin on oltava 
tarkkana tällaisten virheiden korjaamisessa. Tällaisia sanapareja ovat esimerkiksi 
muštâliđ ’kertoa’ vs. muštâččiđ ’muistella’ ja ihe ’vuosi’ vs. ahe ’ikä’. Usein kuitenkin 
suomen muistella-sanan johdinosa -ella : -ele- sekoittaa saamen puhujan ajatukset-
kin, ja niinpä saamelainen ”kertoo” kuolleita ihmisiä eikä ”muistele” heitä. Kun 
taas on kyse ihmisen iästä, täytyisi kysyä Mon ahasâš tiet kandâ lii? ’Minkä ikäinen 
se poika on?’ Usein kuitenkin kuulee kysyttävän virheellisesti Mon ihásâš tiet kan-
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dâ lii? Saamen ahe-sanasta tuleekin virheellisesti suomen mallin mukaisesti ihe, 
sillä ihe-sana muistuttaa äänteellisesti enemmän suomen ikä-sanaa. (Morottaja, M. 
2007: 50.) Nämä sanat ovat muutoinkin abstraktimpia kuin joulukuusi tai sukupolvi. 
Tällaisissa tapauksissa kielenhuoltajan on oltava hereillä.

Kielikorvien huimauksen kolmannessa tasossa voi jo sanoa, että kuulo on jon-
kin verran muuttunut, joskus jopa huonontunut. Tämä alkaa olla vaikea asia myös 
kielenhuoltajalle. Tietyt verbit vaativat saamessa tietyn rektion. Esimerkiksi verbi 
lijkkuđ ’pitää jostakin’ on perinteisesti saanut illatiivirektion ja verbit poollâđ ’pelätä’ 
ja huollâđ ’huolia, kelpuuttaa’ taas lokatiivirektion. Niinpä saameksi onkin sanottu: 
Lijkkuuh-uv tun munjin? ’Pidätkö sinä minusta?’, Poolah-uv tun must? ’Pelkäätkö sinä 
minua?’ ja Tiest jiem kale huolâ. ’Sitä kyllä en huoli’. Nykyiset kielenpuhujat eivät 
enää pidä yhtä tiukasti kiinni vanhoista rektioista, ja yhä enemmän kuulee sanot-
tavan suomen mallin mukaisesti Lijkkuuh-uv tun must?, Poolah-uv tun muu? ja Tom 
jiem kale huolâ. Esimerkeissä näkyvät läpi suomen elatiivi ja partitiivi. Suomeksi 
sanotaan pitää jostakin, pelätä jotakin / jotakuta (Pidätkö sinä minusta? ja Pelkäätkö 
sinä minua?) ja huolia jokin (transitiivilauseissa Kuka huolii omenan?). Nykysuomen 
sanakirjan mukaan suomen verbiä huolia käytetään enemmälti negatiivisissa yh-
teyksissä, ja kieltomuodossahan rektiokin muuttuu suomessa partitiiviksi (Sitä en 
kyllä huoli). Vastaavan kaltaiset rektiotapaukset olen kielenhuoltajana korjannut, 
mutta jos tiettyjä asioita joutuu ”liian usein” korjaamaan, on syytä jo harkita nor-
mitusta ja sitä, miten tiukasti vanhoja rektionormeja on noudatettava. 

Milloin sitten kielenhuoltajan täytyy antaa periksi ja kelpuuttaa suomen rek-
tio saameenkin rinnakkaismuodoksi? Kielenhuoltaja ei luonnollisestikaan saa 
hylätä vanhoja tuttuja saamen rektioita. Vein edellä mainittujen verbien lijkkuđ, 
poollâđ ja huollâđ rektiot inarinsaamen kielineuvontaryhmän kommentoitaviksi. 
Kielineuvontaryhmä pohti niiden käyttöä ja totesi: lijkkuđ-verbin vanhin rektio on 
illatiivi (lijkkuđ moosnii), mutta melko vanha on myös lokatiivi, jota kuulee käy-
tettävän paljon. Niinpä tässä tapauksessa on kelpuutettava illatiivin rinnalle myös 
lokatiivirektio. Näin ollen inarinsaameksi voidaan sanoa joko Mun lijkkuum tunjin 
tai Mun lijkkuum tust. Molempien käännös olisi suomeksi ’Minä pidän sinusta.’. Sen 
sijaan poollâđ-verbin osalta kielineuvontaryhmän näkemys oli selkeä ja yksimieli-
nen: sen ainut hyväksyttävä rektio on lokatiivi. Akkusatiivirektio on tullut kieleen 
vasta viime vuosina. Sitä kuulee enimmäkseen kielipesälasten kielessä, ja se on 
edelleen vieras rektio inarinsaamessa. Kuten lijkkuđ-verbistä huomaa, on monesti 
ajan kysymys, milloin vieras rektio saa kielessä sellaisen jalansijan, että se lopulta 
kelpuutetaan hyväksyttäväksi rinnakkaismuodoksi.
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Kielikorva särisee eli uusien sanojen tulo kieleen

Normituksessa on etenkin viime vuosina korostunut uusien sanojen tulva kieleen. 
Uusia sanoja tulee vastaan jokaisessa käännöksessä ja tekstissä. Tutkimusteni mu-
kaan inarinsaameen on luotu noin 10 000 uudissanaa (Olthuis 2007a). Uusien sa-
nojen tarve johtuu siitä, että inarinsaame on elänyt pitkään ainoastaan kotikielenä, 
ja sen vuoksi siitä puuttuu nykyisen modernin yhteiskunnan sanasto. Toisin sanoen 
mitä uudenaikaisemmassa ja spesi�mmässä kielenkäyttötilanteessa inarinsaamea 
käytetään, sitä varmemmin sanastossa esiintyy aukkoja. Tällaiset aukot ovat harvoin 
valmiina kielenhuoltajan pöydällä tai sanakirjan laatijan tiedossa. Oppitekoisten 
sanojen muodostustarpeet lähtevätkin usein yksittäisten kielenkäyttäjien sanatar-
peista. Tästä syystä kielityöntekijät tarvitsevatkin kielenkäyttäjien apua, jotta kaik-
ki sanat, joita joskus on käytetty, saataisiin myös sanakirjaan. Ennen sanakirjaan 
panoa ne on kuitenkin normitettava. Muutoin käy helposti niin, että samaa tarkoi-
tetta varten tehdään useampia sanaehdotuksia, joista yksikään ei kunnolla vakiinnu 
käyttöön. Näin tapahtui esimerkiksi pohjoissaamenkielisissä oppikirjoissa, joihin 
eri kääntäjät olivat luoneet omat sanaehdotuksensa korvan osille. Niinpä kielen-
huollon yhtenä tehtävänä on valikoida sanaehdotuksista parhaat viralliseen käyt-
töön. Lisäksi kielenhuollon on pidettävä huoli siitä, että sanat tehdään käyttöön, eli 
kielenkäyttäjien on kelpuutettava ne uusina sanoina. Sanat tehdään oikein, kun ne 
tehdään kielenkäyttäjien odotusten mukaisesti. Hyvä sana on sellainen, josta heti 
ymmärtää, mistä on kyse, vaikka puhuja ei koskaan olisi sanaa aiemmin kuullut-
kaan. Sanan voi usein ottaa käännöslainana tai raakalainana jostakin tutusta kie-
lestä, tai sen voi sovittaa kielen äännesysteemiin jo lainauksen yhteydessä. Sanat 
tulevat usein sieltä, mistä vaikutteetkin. Yleensä tällaiset sanat ovat kompleksisia 
sanoja. Biologian sanaston uudissanoista voi mainita esimerkkeinä sanat lieđikovjâ 
’siitepöly’, tivrekovjim ’hyönteispölytys’ ja čielgimielgâsâš ’selkärankainen’ (ks. tar-
kemmin Olthuis 2003: 531–542).

Taitava kääntäjä pystyy toisinaan kiertämään sanaston aukkokohtia selittämäl-
lä, mutta toisinaan ainoa vaihtoehto on tehdä aukkokohtaan uusi sana, ns. näen-
näisvastine. Tätäkään artikkelia kirjoittaessani en ole pystynyt välttelemään uudis-
sanoja. Kielitieteen sanat ovat olleet jo jonkin aikaa opetuskäytössä, ja sen vuoksi 
olen rohjennut käyttää niitä artikkelini inarinsaamenkielisessä versiossa. Lukija 
varmasti havaitsee sellaiset sanat, jotka eivät kuulu inarinsaamelaiseen arkikieleen. 
Kierâš-lehti on ilmestynyt tätä kirjoittaessani muutamia kuukausia, ja lehden tulon 
myötä kieleen on saatu ainakin kaksi uutta sanaa. Lehti ilmestyy kerran viikossa, 
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ja silloin se ilmestyy viikoittain. Saameen tämän sanan vastineeksi on luotu oholávt. 
Kierâš-lehti on tuonut mukanaan inarinsaameen uuden ilmiön. Tästä kirjoitan ar-
tikkelissani aiemmin, kun totean, että ”inarinsaamea on alettu käyttää kirjoitettuna 
kielenä enemmän kuin koskaan”. Itse asiassa tässä kohden olen välttänyt kielessä 
esiintyneen sanaston aukkokohdan. Olen käyttänyt inarinsaamenkielisessä versi-
ossa täävjib-sanaa ’useammin’, mutta oikeastaan olin alun perin etsimässä vasti-
netta suomen säännöllisemmin-sanalle, kun ajattelin sanoa saameksi ”inarinsaamea 
on alettu käyttää kirjoitettuna kielenä säännöllisemmin kuin koskaan”. Tällaista 
sanaa inarinsaamesta ei kuitenkaan löytynyt. Inarinsaamen kielineuvontaryhmä on 
kommentoinut tätä puuttuvaa sanaa ja suosittelee säännöllinen-sanan vastineeksi 
uudissanaa merikoskâsâš ja vastaavasti säännöllisesti-adverbin vastineeksi ilmaisua 
merikoskâsávt. Joissakin käyttöyhteyksissä on myös esiintynyt kyseisillä paikoilla 
njuolgâduslâš ja njuolgâduslávt, mutta nämä eivät tunnu kovinkaan sopivilta aina-
kaan lehden ilmestymisen yhteydessä: kyse on tässä tapauksessa selvästi ajan käsit-
teestä eikä niinkään siitä, että lehden ilmestymisestä olisi jotenkin määrätty. Uusia 
vastineita voi siis käyttää sellaisissakin yhteyksissä, kun jollakulla on säännölliset 
tulot (merikoskâsâš puáđuh) tai säännölliset ruoka-ajat (merikoskâsâš purâdemääi-
gih). Kielessä on myös vanhastaan käytössä sanonta koskâttuvâi, mutta sen merkitys 
on enemmänkin ’silloin tällöin’, ja siksi sitä ei tässä tapauksessa voi käyttää vasti-
neena. Luulen, että jos olisin kirjoittanut saamenkieliseen tekstiini ”anarâškielâ lii 
esken oinuuškuáttám čaallum häämist merikoskâsubbooht ko kuássin ovdil”, kielen-
puhujien kielikorva olisi särähtänyt. Siispä katsoin parhaaksi kiertää koko ongel-
man ja ilmaista asian toisin kielestä ennestään löytyvällä vastineella.

Lopuksi

Artikkelissani olen kuvannut, kuinka inarinsaamea on ryhdytty kirjoittamaan: ensin 
kieltä kirjoitettiin niukasti ja ajan myötä yhä enemmän. Nykyisinkään inarinsaa-
mea ei kirjoiteta kovin paljon, mutta kuitenkin enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Uudella Kierâš-lehdellä ja samoin sen ”isoveljellä” Anarâš-lehdellä on inarinsaamen 
kirjoittamisen edistämisen kannalta merkittävä rooli. Suurena etuna on myös se, 
että nykyisistä inarinsaamelaisista ainakin nuoremmat puhujat osaavat jo kirjoittaa 
kieltään eikä tekstejä enää tuoteta yksinomaan pappien ja kielentutkijoiden kynäs-
tä. Viimeisten 10 vuoden aikana kieleen on tehty runsaasti uudissanoja ja kieltä on 
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alettu käyttää uudessa ympäristössä päivittäisissä ja virallisissa yhteyksissä. Juuri 
tällainen muutos synnyttää kieleen uudenlaisen käyttötarpeen. Jos inarinsaamen 
edistämisen tiimoilta ryhtyisi määrittelemään kirjakieltä, mielestäni olisi väärin 
rajoittaa se tarkoittamaan ainoastaan kirjoitettua kieltä tai yleiskieltä. Mielestäni 
kirjakieli on paljon enemmän: se on kehittyneen kielenkäytön muoto, jonka ansi-
osta kieli kelpaa yhteiskunnan ja sivistyksen kieleksi. Juuri siihen, että inarinsaa-
me toimii yhä paremmin myös erityisissä käyttöyhteyksissä, inarinsaamelaisten on 
edelleen pyrittävä. 

Kielenkäyttäjän ja myös kielenhuoltajan velvollisuus on toisaalta uudistaa kieltä 
mahdollisimman paljon, niin että kielellä tultaisiin hyvin toimeen yhteiskunnan 
eri kielenkäyttötilanteissa. Toisaalta taas kielenkäytön ihanteena on tulla mahdol-
lisimman pitkälle toimeen kielen vanhastaan tunnetulla sanastolla. Tämä on aina 
tietynlaista tasapainottelua: ei voi olla liian moderni mutta ei liian vanhanaikainen-
kaan. Se, mihin raja milloinkin vedetään, on määriteltävä kulloinkin erikseen. Kun 
normitustyö etenee, on odotettavissa, että tähänkin asiaan löytyy selkeämpi linja. 
Kielen uudistaminen onkin taiteilua, jossa kielenhuoltajalta, kielineuvontaryhmältä 
ja yksittäiseltä kielenkäyttäjältä vaaditaan osaamista. Kieli on kuitenkin tarkoitettu 
kaikkien käyttöön: se ei käytössä kulu vaan se hioutuu, ja siitä tulee aivan käyttä-
jiensä näköinen. Tällainen kieli olkoon kaikkien yhteinen inarinsaamen kirjakieli.
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Jouni Moshniko�

Nuõrttsää′mǩiõll

Jee′res sä′mmla kå′čče muu jie′nn-
ǩiõl nuõrttsää′mǩiõllân, leâša 
mu′nne tõt lij sää′mǩiõll. Nääi′t 
mon mainstam sää′mǩiõlâst tän 
mainnsest, ko kõõččmõõžžâst lij 
nuõrttsää′mǩiõll. 

Mainstum sää′mǩiõll

Ko sä′mmlaid aazzteš Če′vetjäurra ee′jj 
1949, i′lleäm čuâǥǥas, i′lleäm liâdgg, 
i′lleäm radia ij ni te′lfon, da siid põõrt 
le′jje mue′ddi mue′ddi põõrti jee′res 
jääu′ri reeddain Njeǯǯjääu′rest, Suprust, 
Kirakkajääu′rest dno. Če′vetjääu′r sää′m-
siid kokkadvuõtt leäi nu′tt 70 ǩilomett-
red. 

Ku′ǩes, seu′ŋŋes tä′lvvjeä′ǩǩääi âldd-
põõrti oummu noorõ′tte õ′htte da hää′s-
ǩõ′tte jii′jjeezz leu′ddjee′l da mainnsid 

Satu Moshniko� (käännös)

Koltansaamen 
kieli

Muut saamelaiset kutsuvat äidin-
kieltäni itäsaamen kieleksi, mutta 
minä nimitän sitä koltan kieleksi. 

Puhuttu koltan kieli

Kun koltat asutettiin Sevettijärvelle 
vuonna 1949, tänne ei ollut tietä, ei ol-
lut sähköä, ei radiota eikä puhelinta ja 
kylän asumukset olivat muutamien ta-
lojen rykelminä järvien rannoilla Nitsi-
järvellä, Suprussa, Kirakkajärvellä jne. 
Sevettijärven kolttakylän pituus oli noin 
70 kilometriä.

Pitkinä, pimeinä talvi-iltoina lähita-
lojen väki kokoontui yhteen pitämään 
hauskaa leuddaten (leuddeja laulaen) 
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mainstee′l. Pukin mainsteejain da leu′dd-
jeejain leäi šiõǥǥ moštt, ko sij mainste 
ku′ǩes mainnâz le′be leu′ddje ku′ǩes 

leeu′d ǩee′rjest looǥǥkani. Ko päärna 
ku′lle seämma mainnâz le′be leeu′d 
määŋg vuâra, sij še mättje tõn. Nääi′t 
mainnâz da leeu′d jo′tte puõlvvõõǥǥâst 
puõlvvõ′ǩǩe. Saa′mi kultturä′rbbvuõtt 
leäi tännalla seillam maaddârää′jji ääi′-
jin ânnʼjõžäigga čuõ′đi ee′jji ääi′j.

ja tarinoita kertoillen. Tarinoitsijoilla ja 
leuddaajilla piti olla hyvä muisti, sillä 
he kertoivat ulkomuistista pitkiä tarinoi-

ta ja lauloivat pitkiä leuddeja (kolttien 
joikuja). Kun lapset kuulivat saman ta-
rinan tai leuddin moneen kertaan, hekin 
oppivat sen vähitellen. Tällä tavalla ta-
rinat ja leuddit ovat siirtyneet sukupol-
velta toiselle ja kolttien kulttuuriperintö 
on säilynyt esi-isien ajoista nykypäivään 
satojen vuosien ajan.

Vuõssmõs sääʹmǩiõllsaž 
Aabbâs iʹlmstõõvi eeʹjj 
1972 da tõʹst leʹjje 
mooččâs ruõʹpsses ooʹle.

Ensimmäinen koltan-
kielinen Aapinen ilmes-
tyi vuonna 1972 ja sen 
kansi oli iloisen punai-
nen.
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De puõ′tte čuâǥǥas, liâdgg da te′lfon 
di radia koll’ješkuõ′đi 1980-lååǥǥ loopp 
räjja mõõnee′st. Oummin šõõddi håpp, 
sij aautivui′m da motorǩeâlkaivui′m 
vuõjju. Ij see′st teänab leämmaž äi′ǧǧ 
noorõõttâd õ′htte mainnsid mainstem 
le′be leu′ddjem diõtt. Mainnâz väjldõ′v-
ve da radiast koll’jeei musikk vuõi′ti 
leeu′did. Saa′mi mainstem- da leu′dd-
jemä′rbbvuõtt leäi samai läppjemen.

Mon leäm mainstam säämas šõdd-
mastan ää′ljee′l. Vuõššân jiõm ni ho′hss-

Sitten tuli tie, sähkö sekä puhelin, ja 
radiokin alkoi kuulua 1980-luvun lopul-
la. Ihmisistä tuli kiireisiä, ja alettiin hu-
ristella autoilla ja moottorikelkoilla. Ei 
kenelläkään ollut enää aikaa kokoontua 
yhteisiin illanviettoihin kuuntelemaan ja 
kertoilemaan tarinoita puhumattakaan 
leuddaamisesta. Tarinat unohtuivat, ja 
radiosta kuuluva musiikki peitti alleen 
leuddien melodiat. Kolttien kertomis- ja 
leuddaamisperinne oli katoamaisillaan 
ikiajoiksi.

Olen puhunut kolttaa syntymästäni 
lähtien, eikä mieleeni koskaan tullut, 

Aabbâs leäi ǩeeʹrjtum ǩiõđin da tõt leäi čaʹppes-viõʹlǧǧes o�set-kuõrtõs.
Aapisen käsin kirjoitettu teksti ja kuvat olivat musta-valkoisia o�set-kopioita.
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jam, što muu jie′nnǩiõll leäi pâi mainstum 
ǩiõll. Mon näittlõ′ttem 1969 da muu 
kaav teâđast täättai mättjed sää′mǩiõl. 
Son vaa′ldi da kõõjji, što mä′htt sää′m-
saa′nid ǩee′rjtet, leâša mon jiõm teâttam. 
Tõ′st mon vuõi′nnem, što muu jie′nnǩiõl 

että äidinkieleni oli pelkästään puhuttu 
kieli. Avioiduin 1969, ja vaimoni halu-
si oppia koltan kieltä. Hän alkoi kysel-
lä minulta, miten se ja se koltan kielen 
sana kirjoitetaan, mutta minä en tien-
nyt. Silloin havahduin huomaamaan, 

Vuõssmõs lookkâmǩeʹrjj še leäi ǩeeʹrjtum ǩiõđin.
Ensimmäinen lukukirjakin oli kokonaan kirjoitettu käsin.
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ij vuei′t ni mä′htt ǩee′rjted da tõt lij pâi 
mainstum ǩiõll.

Kaav mu′st silttad eŋgglõsǩiõl da 
tõn fonetiiklaž miârkid. Nu′tt son aa′lji 
ǩee′rjted sää′msaa′nid eŋgglõsǩiõl fone-
tiiklaž miârkivui′m, leâša mon jiõm 
vuäittam suu ǩee′rjtõõzzid lookkâd. Son 
kuuitâǥ jiõčč mättji tõnnalla mainsted 
occnja säämas.

Ǩee′rjtum sää′mǩiõll

Mue′dd ee′jj ǩee′jjest 1970-lååǥǥ aalǥâst 
professor Mikko Korhonen õõutsââ′jest 

ettei äidinkieltäni voinut kirjoittaa, sitä 
vain puhuttiin.

Vaimoni osaa englantia ja sen foneet-
tiset merkit. Niinpä hän alkoi kirjoittaa 
koltankielisiä sanoja englannin kielen 
foneettisin merkein, mutta minä en 
kyennyt lukemaan hänen kirjoitustaan. 
Hän kuitenkin oppi tällä tavalla vähän 
kolttaa.

Kirjoitettu kieli 

Muutamien vuosien kuluttua 1970-lu-
vun alussa professorit Mikko Korhonen 

Škooulneeʹǩǩ puärrseezvuiʹm da uʹčteeʹl leʹjje pirstam kaartid vuõssmõs 
lookkâmǩeeʹrj vääras.
Oppilaat, heidän vanhempansa sekä opettajat olivat kuvittaneet ensimmäi-
sen lukukirjan Jiä´nnǩiõll 2.
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Tän še ǩeeʹrj vääras škooulneeʹǩǩ leʹjje pirstam jiânnai kaartid.
Myös tähän kirjaan olivat oppilaat piirtäneet suurimman osan kuvista.
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Pekka Sammallahtin ra′jje bukvaid sää′m-
ǩiõl ǩee′rjtem vääras. Vuõššân suäna 
le′jje raajjâm miâlggâd õõutǩeärddsaž or-
togra�i le′be ǩee′rjtemvue′jj, leâša tõt ij 
mõõnnâm čõõđ. Sä′mmla jie priimmâm 
tõn ko sää′n seäkkne čuu′t hie′lǩeld. Tõn 
ortogra�i tivvuš tâ′lles. 

Sää′mǩiõl ǩe′rjjǩiõl vuâđđan va′lljeeš 
suõ′nnʼjelsä′mmlai ǩiõl tõn diõtt, ko 
tõn mainsteei le′jje Če′vetjääu′r peä′lnn 
jäänmõsân. Paččjõõžž da peäccmõõžž 
jie tu′ǩǩääm tõ′st. Leäi kõrr tuâjj (da tõt 
õinn juätkkai) vuäǯǯad si′jjid �′ttjed, 
što juõ′ǩǩkaž vuäitt õhttsaž ǩe′rjjǩiõlâst 
huõlkani, kuuitâǥ ââ′nned jii′jjes jie′nn-
ǩiõl da mainsted tõin.

Mu′nne kuuitâǥ leäi jõnn õõmâs, ko 
mon rää′ves ooumžen pie′ssem lookkâd 
da ǩee′rjted säämas. Vuõššân tõt leäi 
teâđast miâlggâd vaiggâd, ko jiõm võl 
puârast tobddam sää′mbukvaid. Tõid 
ko a′lǧǧem pue′rben tobddâd, mu′nne 
siõmmnai siõmmnai ävvneškuõ′đi samai 
ođđ maai′lm: ǩee′rjtum ǩiõl da ǩee′rji 
maai′lm. 

Tõn ääi′j 1970-lååǥǥâst säämas ǩe′rjj-
teš pâi karndââžžin, ko ij käunnjam nå-
kam ǩee′rjtem-mašina, ko′st le′čče leäm 
sää′mbukva še. Škooulâst päärna vuõǯǯu 
lookkâd ǩiõđivui′m ǩee′rjtum tee′kstid. 
Aalǥâst puk tee′kst le′jje spriikuõrtõõzz, 
kook õ′psse čuu′t. Aabbâs leäi kuuitâǥ 
kuõrrum jee′resnalla da tõt leäi mâ′te 
siõm ča′ppes-viõ′lǧǧes ǩeerjaž, ko′st le′j-
je ruõ′psses kõõr. 

Rajaseutuliitto čõhččreeisast 1970-
lååǥǥ looppâst sij jie′lle Če′vetjääu′rest 

ja Pekka Sammallahti tekivät omat kir-
jaimet koltan kieleen. Heidän ensin laa-
timansa ortogra�a oli melko yksinker-
tainen, eivätkä koltat sitä hyväksyneet, 
koska sanat sekoittuivat liian helposti. 
Tämä ensimmäinen ortogra�a korjat-
tiinkin heti.

Koltan kielen kirjakielen perustaksi 
valittiin Suonikylän murre, koska sen 
puhujia oli Sevettijärven alueella eniten. 
Paatsjokiset ja petsamolaiset eivät tätä 
oikein hyväksyneet. Oli kova työ (ja se 
jatkuu yhä) saada heidät ymmärtämään, 
että vaikka on yksi ja yhteinen kirjakie-
li, jokainen saa siitä huolimatta vapaasti 
käyttää ja puhua omaa äidinkieltään. 

Minulle oli todella suuri ihme, kun 
aikuisiällä pääsin lukemaan ja kirjoit-
tamaan kolttaa. Aluksi se oli tietenkin 
melko vaikeaa, koska koltan kirjaimet 
olivat vielä outoja. Mutta kun kirjaimet 
tulivat tutuiksi, avautui eteeni aivan 
uusi maailma: kirjoitetun kielen ja kir-
jojen maailma.

Tuolloin 1970-luvulla kolttaa voitiin 
kirjoittaa vain käsin, sillä ei ollut ole-
massa sellaista kirjoituskonetta, josta 
olisivat löytyneet koltan kielen kirjai-
met. Koulussa oppilaille annettiin luet-
tavaksi käsin kirjoitettuja tekstejä, jotka 
olivat aluksi epämiellyttävältä haisevia 
sinisiä spriikopioita. Aapinen oli kuiten-
kin erilainen. Se oli pieni mustavalkoi-
nen kirjanen punaisine kansineen.

Rajaseutuliiton syysretki 1970-luvun 
lopulla suuntautui Sevettijärvelle kolt-
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Maaddârääʹjji mainnâz -ǩeʹrjj 
leäi vuõssmõs, kåå´tt leäi raj-
jum teâttmašinain da euʹnnuum 
kaartid tõzz leäi pirstam nuõrr 
čeäppneǩ.

Maaddârääʹjji mainnâz -tarinako-
koelma oli ensimmäinen tietoko-
neen avulla tehty kirja ja siinä 
oli nuoren taiteilijan piirtämät 
värikuvat.
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tien pariin. Retkeläiset kävivät myös 
koulussa ja olivat mukana koltan kielen 
tunnilla. Heistä oli tavattoman omituis-
ta, että kaikki koltan kielen oppimateri-
aali oli käsin kirjoitettua ja että ei ollut 
olemassa kirjoituskonetta, jolla sen olisi 
voinut kirjoittaa. Pian matkansa jälkeen 
Rajaseutuliitto lahjoitti Sevettijärven 
koululle ison, vanhan konttorikirjoitus-
koneen, johon oli Saksassa teetätetty 
koltan kielen vaatimat erityiskirjaimet. 
Kone oli suurena apuna oppimateriaali-
en laadinnassa.

Ensimmäinen koneella kirjoitettu 
koltan kielen oppikirja ilmestyi vuon-
na 1981. Se oli kirjoitettu A4-kokoisil-
le arkeille ja siitä kopiointivaiheessa 
pienennetty A5:ksi. Kun oppilaat saivat 
sen käteensä, he alkoivat nauraa aivan 
hervottomina. Opettajan kysyessä nau-
run syytä oppilaat sanoivat, että kirja 
oli kovin ihmeellinen ja että kirjaimet 
näyttivät siltä kuin olisivat olleet pieniä 
muurahaisia, jotka juoksivat sivun toi-
sesta reunasta toiseen. 

Nyt kun kolttaa oli alettu kirjoittaa ja 
lukea koulussa, mietittiin, miten aikui-
setkin voisivat opetella kirjoittamaan. 
Huomattiin, että olisi hyvä, jos olisi kol-
tankielinen lehti, joka jaettaisiin kaik-
kiin talouksiin. Sen avulla jokainen voisi 
tutustua näihin uusiin kirjaimiin.

Jouluna 1977 ilmestyi Sää´mođđaz-
lehden (kolttauutiset) ensimmäinen 
numero. Lehti ilmestyi vuoteen 1986 
saakka neljänä numerona vuodessa. 

saa′mivui′m tobdstõõttmen. Sij jie′lle 
škooulâst še sää′mǩiõl mättʼtõõzz kuvdd-
lemen. Si′jjid leäi jõnn õõmâs, ko škoou-
lâst puk mättʼtemaunnâz le′jje ǩee′rj-
tum ǩiõđivui′m, ij-a leäm mašina tõõi 
ǩee′rjtem vääras. Mâŋŋa reeisas sij sǩie′ŋǩ-
ǩe Če′vetjääu′r škoou′le jõnn, vuä′mm 
koontârǩee′rjtem-mašina, koozz le′jje 
Saksslajânnmest rajjum sää′mbukva. Tõt 
jiânnai veä′ǩǩti sää′mǩiõl mättʼtemaunnsi 
raajjmõõžžâst.

Vuõssmõs mašinain ǩee′rjtum sää′m-
ǩiõl mättʼtemǩeerjaž i′lmmstõõvi ee′jj 
1981. Tõt leäi ǩee′rjtum A4 šoora põ′mm-
jid da tõ′st uu′ccuum A5 šoorsen. Ko 
škooulnee′ǩǩ vuõǯǯu tõn ǩiõ′tte, sij puk 
a′lǧǧe påǥsted čuu′t. Ko u′čtee′l kõõjji, što 
mõõn diõtt sij påǥsteškuõ′tte, sij sarnnu, 
što ǩeerjaž leäi nu′tt õõmâsnallšem da 
bukva le′jje mâ′te siõm koo′tǩe, kook 
jå′tte õõudsmååust seeid ruõbdâst nob-
ba.

Ââ′n ko sää′mǩiõl le′jje älggam ǩee′rj-
ted da lookkâd škooulâst, šmiõ′tteš, što 
mä′htt vuõrâsoummu še piâzzče sää′m-
bukvaid mättʼtõõttâd. Teä ho′hssješ, što 
õõlǥči vuäǯǯad sää′mǩiõllsaž lõõst, koon 
juâǥǥčet juõ′ǩǩ põ′rtte, nu′tt što tõn 
mie′ldd juõ′ǩǩkaž vuäitči tobdstõõttâd 
tääi ođđ sää′mbukvaivui′m.

Rosttven ee′jj 1977 i′lmstõõvi 
Sää´mođđaz-lõõst vuõssmõs nââmar. 
Lõstt i′lmstõõvi ee′jj 1986 räjja nelljen 
nââmren pirree′jjest. Mon še ku′llem 
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tuåimtemjou′ǩǩe da muu kaav leäi 
vuei′vvtuåimteejen. Ǩee′rjtõõzzid kâ′l 
vuõǯǯuš lõõst vääras nokk, leâša šuur-
mõs vaiggâdvuõttân leäi tõt, ko ij ni 
ko′st käunnjam teä′ǧǧ kuõrtumuužž 
da påå′štmääusi kä′ttem diõtt. Tie′ǧǧi 
peä′lnn mij vuäǯǯaim veä′ǩǩvuõđ Raja-
seutuliittost, Škooulhalltõõzzâst, Euroop-
pa Kulttuurisäätiö Suomen osastost da 
Lappi kulttuurirahastost. 

Sää´mođđaz-lõõstâst sä′mmla vuõi′n-
ne vuõss vuâra jie′llmestes ǩee′rjtum 

Minäkin kuuluin toimittajakuntaan, ja 
vaimoni oli päätoimittaja. Lehdellä ei 
ollut pulaa kirjoituksista, vaan suurim-
man hankaluuden tuotti varojen hank-
kiminen lehden kopiointia ja postitus-
ta varten. Rahallista avustusta lehti sai 
Rajaseutuliitolta, kouluhallitukselta, 
Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osas-
tolta ja Lapin kulttuurirahastolta.

Sää´mođđaz-lehdessä koltat näkivät 
ensi kerran eläessään omaa äidinkiel-
tään kirjoitetussa muodossa. Jotkut sa-

Rosttovnââmar eunnai põʹmmai 
leäi sǩiâŋkkum miʹjjid.

Joulunumeron värillinen kansipa-
peri saatiin lahjoituksena.

Sääʹmođđâz-lõstt iʹlmstõvškuõʹđi 
eeʹjj 1978 da vuõššân tõt leäi tän-
aa nallšem.

Sääʹmođđâz-lehti alkoi ilmestyä 
1978 ja aluksi sen ulkonäkö oli 
kovin ”kotikutoinen”.
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sää′mǩiõl. Måttam sarnnu, što ij täin 
tee′kstin tuejjed ni mâi′d. Sij miõlâst 
tõt še leäi hue′nn, ko lõõst põ′mmai leäi 
nu′tt kõõrâs, što tõin ij vuäittam ni põõđ 
sekkad. Måttam â′tte sarnnu, što leäi 
samai õõmâsnallšem, ko sij jie′nnǩiõl 
ââ′n vuäitt ǩee′rjted da lookkâd. 

Muä′dd škooulpäärnai puärraz mättje 
paa´rneezvui′m sää′mbukvaid di sij a′lǧǧe 
tuejjeed u′čtee′livui′m lookkâmaunnsid 
škoou′le. Škooulnee′ǩǩ jiijj še ra′jje siõm 
ǩeerja, ko le′jje mättjam sää′mbukvaid. 

noivat, ettei näillä teksteillä tee mitään, 
ja heidän mielestään lehden paperikin 
oli niin kovaa, ettei sillä voinut edes ta-
kamustaan pyyhkiä. Jotkut puolestaan 
sanoivat olevansa ihmeissään ja iloisia, 
kun heidän äidinkieltään voi nyt kirjoit-
taa ja lukea.

Muutamat koululaisten vanhemmat 
oppivat koltan kielen kirjaimiston las-
tensa mukana, ja he alkoivat valmistaa 
opettajien kanssa lukemista koululle. 
Koululaiset itsekin tekivät pieniä kirja-

Siõmmnai siõmmnai lõstt 
šõõddi pueʹrabvuâkka.

Vähitellen lehden ul-
konäkö muuttui hieman 
asiallisemmaksi.
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Tõin le′jje mainnâz mie′cc jie′llʼjin, 
puäʒʒhååmmast, päärnai jie′llmest dno. 
Päärna lie čie′ppes pirsteei da nääi′t 
sij jiijj pirste še kaartid ǩeerjid. Täk 
siõm hää′sǩes ǩeerja kuõ′rreš škooulâst 
juõ′ǩǩkižže lookkâm diõtt. 

Ko tie′ttimašina va′lddeš õnnu 1990-
lååǥǥast, tõt raaji ǩee′rjtumuužž jiânnai 
hiâlpben. Vaiggâdvuõttân leäi e′pet pâi 
tõt, što sää′mbukva õõlǥi vuäǯǯad tän ođđ 
mašinaa′jje. Muu muuštee′st Sää′mte′ǧǧ 
veä′ǩǩti tõõi raajjmest. Nääi′t siõmmnai 
siõmmnai ǩee′rjtum sää′mǩiõll mâânn 

sia opittuaan hallitsemaan kirjaimiston. 
Niissä kerrottiin metsän eläimistä, po-
ronhoidosta, lasten elämästä jne. Lapset 
olivat taitavia piirtäjiä ja myös kuvitti-
vat kirjasensa itse. Nämä hauskat pikku-
kirjaset kopioitiin koulussa, jotta kaikki 
saivat lukea ne.

Tietokoneen käyttöönotto 1990-lu-
vulla teki kirjoittamisesta paljon hel-
pompaa. Mutta taas nousi ongelmaksi 
koltankielisten kirjainten saaminen tä-
hän uuteen koneeseen. Muistaakseni 
Suomen Saamelaiskäräjät tuli tässä 
avuksi. Näin pikkuhiljaa kirjoitettu kol-

Teʹl ko sääʹmǩiõl mättʼtõs aaʹlji 
Čeʹvetjääuʹr škooulâst 1972, 
mättʼtemaunnâz jie leämmaž 
ni vooʹps. Uʹčteeʹl raʹjje 
mätt’temaunnsid jiijj da kuõrte 
tõid spriikuõrtõssân, kook čuuʹt 
õʹpsse.

Kun koltan kielen opetus alkoi 
Sevettijärven koulussa 1972, op-
pimateriaalia ei ollut. Sitä tehtiin 
koululla itse ja jaettiin oppilaille 
spriimonisteina. Monisteet oli-
vat usein jakelussa niin tuoreita, 
että haisivat vielä voimakkaasti.
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ooudâs, hå′t vaiggâdvuõđ lie leäm da lie 
õinn määŋgnallšem. 

Vuõssmõs sää′mǩiõllʼlää′ǩǩ puõ′đi 
viõ′ ǩǩe ee′jj 1991. Tõn mie′ldd sä′mm-
laž vuäǯǯ ââ′nned jii′jjes jie′nnǩiõl 
ve′rǧǧnee′ǩǩivui′m da puk sä′mmlai 
kuõskki lää′jj, kuultõõzz, ä′ššǩee′rj da 
jee′res põ′mmai â′lǧǧe jåårǥlâ′tted sää-
mas. Mon juurdčem, što tõt leäi šiõǥǥ 
ä′šš. Ve′rǧǧnee′ǩǩ kuuitâǥ ju′rdde, što 
tõt lää′ǩǩ kuõski pâi tâ′vvsää′mǩiõllsaž 

oummid. Pâi samai occanj mij sää′m-
ǩiõllsa põ′mmjid jåå′rǥlâ′tteš säämas. Da 
tõin jåårǥlõttum põ′mmjin leäi hue′nn 
tõt, što sää′mǩiõllsaž bukva le′jje hå′t 

tan kieli edistyy, vaikka monenlaisia 
vaikeuksia on ollut ja on yhä vieläkin. 

Ensimmäinen saamen kielilaki astui 
voimaan vuonna 1992. Se antaa saame-
laisille oikeuden käyttää äidinkieltään 
viranomaisten kanssa asioidessa, ja sen 
mukaan kaikki saamelaisia koskevat 
lait, kuulutukset, asiakirjat ja erilaiset 
lomakkeet tulee kääntää saamen kielel-
le. Ajattelin, että tämä oli valtava edis-
tysaskel. Mutta viranomaiset luulivat, 

että laki koski vain pohjoissaamen kieltä 
puhuvia ihmisiä. Vain erittäin harvoja 
asiakirjoja jne. käännettiin koltaksi. Ja 
näissä käännöksissä koltan kielen kirjai-

Ǩeeʹrj ååʹbleǩ šõõddi jiân-
nai pueʹrben, mâŋŋa ko tõid 
altteeš tuejjeed teâttmašinain. 
Pââibužškooul sääʹmǩiõl ǩeʹrjj 
eeʹjj 1998 leäi juʹn miâlggâd 
seämmanallšem ko jeeʹres 
mättʼtõõttâmǩeeʹrj še.

Kirjojen ulkonäkö parani huo-
mattavasti tietotekniikan ke-
hittymisen myötä. Yläasteen 
koltan kielen oppikirja vuo-
delta 1998 alkaa jo muistuttaa 
mitä tahansa suomenkielistä 
koulukirjaa.
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mõõnnallšem. Mij jeä′p silttääm lookkâd 
tõid.

Ođđ sää′mǩiõllʼlää′ ǩǩ puõ′đi viõ′ǩǩe 
ee′jj 2002 da tõs′t lij sarnnum, što tõt 
kuâskk pukid lää′ddjânnmest mainstum 
kooum sää′mǩiõl: aanarsää′mǩiõll, 
nuõrttsää′mǩiõll da tâ′vvsää′mǩiõll. 
Mon tuäivam, što tät ođđ lää′ǩǩ veä′ǩǩat 
mi′jjid še sää′mǩiõl ââ′nnmest.

Tääi koummlovitt ee′jj ääi′j 1972-
2007 ko sää′mǩiõll lij leäm ǩe′rjjǩiõllân, 
ǩee′rj lie i′lmstõõvvâm, lõõstin lie leäm 
sää′mǩiõllsaž ǩee′rjtõõzz da kuultõõzz, 
sää′mlää′ǩǩ, ǩiõllʼlää′ǩǩ da jee′res 
saa′mi kuõskki lää′jj da ä′ššpõ′mmai lie 
jåårǥlõttum säämas. Mu′nne šâdd jõnn 
rämm juõ′ǩǩ vuâra, ko mon kaaunam 
ko′st-ne ǩee′rjtum sää′mǩiõl.

Ååskam, što ǩee′rjtum ǩiõl veäkka saa′-
mi mainstem- da leu′ddjemä′rbbvuõtt 
seill še. Ee′jj 1992 i′lmstõõvi ǩe′rjj Maad-
dârää′jji mainnâz, kost lie jiânnai saa′mi 
mainnâz. Ee′jj 2007 i′lmstõõvi nu′bb 
ǩe′rjj Maaddârää′jji leeu′d, ko′st lie saa′-
mi vuä′mm leeu′d.

Ânnʼjõžääi′j sää′mǩiõl seillmõõžž 
da ooudâsviikkmõõžž veä′ǩǩat tõt še, 
što lä′ddla lie ho′hssjam, što mä′htt 
jõnn läppjemvaar vue′lnn sää′mǩiõll lij. 
Ouddmiârkkân ee′jj 2006 Dommjânnmlai 
ǩiõli tu′tǩǩeemkõõskâs (Kotus) aa′lji 
staanâd sää′mǩiõl ooudâsviikkmõõžž da 
tu′tǩǩumuužž Mättʼtõsministeeria vuâlaž 
budjettʼtie′ǧǧin. Da tät tuâjj juätkkai 

met olivat vaikka minkälaisia koukeroi-
ta. Ei niitä osannut kukaan lukea.

Uusi saamen kielilaki astui voimaan 
vuonna 2004, ja siinä sanotaan, että se 
koskee kaikkia kolmea Suomessa puhut-
tavaa saamen kieltä: inarinsaamea, kol-
tansaamea ja pohjoissaamea. Toivon, 
että tämä uusi laki on meille apuna ja 
tukena käyttäessämme koltan kirjoitet-
tua kieltä.

Näiden kolmenkymmenenviiden vuo-
den aikana 1972–2007, jolloin koltta on 
ollut kirjakielenä, on ilmestynyt kirjoja, 
lehdissä on ollut koltankielisiä kirjoituk-
sia ja kuulutuksia, ja kolttalaki, saamen 
kielilaki ja muitakin kolttia koskevia la-
keja ja asiakirjoja on käännetty koltak-
si. Minua sykähdyttää tavattomasti joka 
kerran, kun löydän jostain kirjoitettua 
koltan kieltä.

Uskon, että kirjoitetun kielen avulla 
myös kolttien kertomis- ja leuddaamis-
perinne säilyvät. Vuonna 1992 ilmestyi 
kirja Maaddârää´jji mainnâz, joka on ko-
koelma kolttatarinoita. Vuonna 2007 
julkaistiin toinen kirja Maaddârää´jji 
leeu´d, johon on kerätty kolttien vanhoja 
leuddeja.

Nykyisin koltan kielen säilymistä ja 
kehittämistä edistää myös se, että suo-
malaiset ovat huomanneet, miten ka-
toamisuhanalaisesta kielestä on kyse. 
Esimerkiksi vuonna 2006 Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus (Kotus) alkoi 
voimakkaasti tukea koltan kielen edis-
tämistä ja tutkimusta opetusministeri-
ön budjettivaroin. Aloitettu työ jatkuu 
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ta′nni še. Puõ′ttiääi′j staannmõš tie′ǧǧi 
peä′lnn i′lla võl teâđast, leâša tuäivam, 
što tie′ǧǧid uu′det, što puârast älggam 
tuâjj vuäitči juätkkjed.

myös tänä vuonna entistä laajempana. 
Tulevaisuudesta ei vielä tiedä, saadaan-
ko uusia budjettivaroja, mutta toivon 
hartaasti, että rahoitus tulee järjesty-
mään, jotta hyvin alkanut työ jatkuisi.
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Tiina Sanila-Aikio

Jeä´l ouddõõđ!

Te´l ko Klaas Ruppel mu´st kõõjji, haa´lääm-a mon ǩee´rjted säämas artikkeel 
Kotus minoritettǩiõli artikkelǩerjja, smiõ´ttem, što mâi´d mon vuäitčem tõõzz 
mâka ǩee´rjted? Mon, nuõrr, kåå´tt jiõm leäkku ni kuä´ss kuddnalla ni tuejjääm 
sää´mǩiõlin. Kuuitaǥ sa´rnnum su´nne, što kâ´l mon teâ´đast vuäitam mâi´d-ne 
ǩiččled ǩee´rjted, jõs son lij nåkam miõlin, što mon silttääm. Muäna mainstim še 
pro´blee´mi pirr, mâi´d muu ǩee´rjtõstuõjju vuäitči tillõõvvâd. Klaas vie´ǩǩti muu 
puârast da uu´di nåkam vuä´ppõõzz, što juu´rd nu´tt õõutǩeärddsânji ko vuäitak. 
Tän vuä´ppõõzz mâŋŋa mon võl smiõ´ttem, što tä´st kâ´l ij šõdd ni mii da mon 
õõlǥčem vä´ldded mååust muu låppõõzz.

Čâhčča 1991 a´ltteem škooul tõn-i klaassâst, ǩeäk pie´sse vuõssmõssân look-
kâd sää´mǩiõl ǩee´jjmie´ldd vuâđđškooul ääi´j. Te´l muu passiivlaž sää´mǩiõl 
silttummuš mottji aktiivlaž sää´mǩiõl silttummuššen. Mu´st leäi jäänab sää´mǩiõl 
čiâss ko jeärrsin. Va´lljeem še sää´mǩiõllsaž ǩiõtt’tuâj-, musiik- da åskldõõǥǥčiâssid. 
Tääu´jmõsân le´jjem čiâssin õhttu u´čtee´lin. Muu vuâđđškooul lopptuõđstõ´sse 
mie´rǩǩeeš, što leäm lookkâm sää´mǩiõl jie´nnǩiõlnallšem mättmeä´r.

Lookkjiškoou´le vuõ´lǧǧem Ruä´vnja´rǧǧe. To´ben jiõm vuäittam vuõssmõs da 
nuu´bb klaassâst juä´tǩǩed lookkâd sää´mǩiõl, tõn määi´nest ko mee´st ij leämmaž 
lookkjiškooulnee´ǩǩi vääras mätt’temmateriaal ni -plaan. Šuurab vaiggâdvuõtt 
leäi tõt, ko mõ´nnem sää´mvuu´d åålǥbeälla lookkjiškoou´le. Na jõs lij lookkmen 
lookkjiškooulâst måtam ǩiõl, mä´tt’tõõtti peäss ǩee´rjted tõn pâ´jjmätt’tõõttiǩee´rj
tõõzzin, jõs haa´lad, leâ´ša ij te´l nuõrttsää´mǩiõl šõddmõõžžâst. Nuu´bb klaassâst, 
ǩeâđđa, u´vddem rehtra muu i´lmmtõõttâmpõ´mmai, što haa´lääm vuässõõttâd p
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â´jjmätt’tõõttiǩee´rjtõõzzid da ǩee´rjted sää´mǩiõl, hå´t mâka tiõ´ttem, što mee´st 
ij leäkku ni nåkam teest. Mu´nne puõ´đi nåkam vasttõs, što ij leäkku sää´mǩiõl 
pâ´jjmätt’tõõttiteest, lookkjiškooul mättplaan le´be ni nokk põ´stti oummu, ǩeäk 
vuäitče raajjâd le´be ta´rǩǩeed teest. Nääi´t haa´leem u´vdded miârk, što tän äšša 
fe´rttai tuejjeed mâid-ne. Te´l še mainsteš tõn pirr, što puk sää´mǩiõl lie nu´tt 
seämmanallšem, što tõnt še pâ´jjmätt’tõõttitu´tǩǩõslu´vddkå´dd ij vuei´t jä´rjsted 
teestid puk sää´mǩiõlid. Muu miõlâst tän ää´šš tue´ǩǩen le´jje jäänab vââ´jj, ko 
mâi´d mainsteš. Õhtt tõin leäi tõt, što ve´rǧǧnee´ǩǩ jie haa´lääm ââ´nned minoriteet 
minoriteet positiivlânji, a pärččšeš naggsânji la´ǩǩe. Nu´bb vââ´ǩǩ leäi tõt, što 
ve´rǧǧnee´ǩǩ vuâđđõ´tte, što mätt’tõõtti vuõiggâdvuõttstaan ij tiuudče nokk määŋgi 
põ´stti raajji da ta´rǩǩeei puuttuessa.

Ko le´jjem kuälmad klaassâst, Â´vvel lookkjiškooulâst le´jje kuõhtt vuõssmõs 
ee´jj mätt’tõõtti, ǩeäk looǥǥškuõ´tte sää´mǩiõl. Mon še pie´ssem tõn jou´ǩǩe 
ougglestmätt’tõõttin. Mij puk le´jjim lookkâm vuâđđškooulâst ååuc ee´ǩǩed sää´mǩiõl, 
leâ´ša mij a´lttiim lookkâd sää´mǩiõl B3-ǩiõllân, mii meeini lookkjiškooulâst 
a´lǧǧi ǩiõl da tõn, što mij taarbšim koumm pääkkvuâlaž kuurs, što vuei´tim 
ǩee´rjted sää´mǩiõl pâ´jjmätt’tõõttiǩee´rjtõõzzin. Tõt leäi kuuitâǥ odinakai vue´ǩǩ 
juä´tǩǩed ǩiõl mätt’tõõttmõõžž. Abi-ǩeâđđa spraavdõ´ttem kuõhtt kuurs, koozz 
mee´st le´jje ti´nt-a vaalmštõõvvâm materiaal. Mon še vie´ǩǩtem jåårǥled måtam 
mättmateriaal tâ´vvsää´mǩiõlâst lääddas, ko le´jjem lookkâm tõn ǩiõl vuõssmõs 
da nuu´bb klaassin lookkjiškooulâst. Muu lookkjiškoouläi´ǧǧ leäi looppmen da 
tõndiõtt mu´st leäi siõmmna ǩirrsab ko jeärrsin. Kuälmad pääkkvuâlaž sää´mǩiõl 
kuurs mon spraavdõ´ttem nu´tt, što ǩee´rjtem ǩee´rjtõõzzid u´čteela, što vuåǯǯum 
lookkjiškooul lopptuõđstõ´sse nââmar. Ǩee´rjtem tâ´vvsää´mǩiõl ee´jj 2002 pâ´jjmä
tt’tõõttiǩee´rjtõõzzin. Te´l ij leämmaž võl teâđ, kuä´ss piâzzčim ǩee´rjted sää´mǩiõl. 
Luotin kuuitâǥ tõõzz, što jeärraz le´jje juä´tǩǩmen Â´vvel lookkjiškooulâst, sõõddči 
võl pei´vv, što kee´rjtečim še sää´mǩiõl. Di tõt historjlaž pei´vv-tâm šõõddi ee´jj 
2005. Testt mõõni mee´st samai puârast: vuäǯǯaim kuõ´htt M da õõut L.

Måtam aanrõš lij måttmešt särnnam nääi´t, što lij pue´rab mainsted da ǩee´rjted 
hue´nes ǩiõl, ko lee´d tõn tue´jjeeǩâni ni võõps. Saa´min lie mäŋgg pro´blee´m, 
koin neeu´rimõs lij ǩiõldlaž juurdčemvue´ǩǩ, ouddmiârkkân ”ij tõt stooi, mij 
leä´p ju´n mõõntam šurrmõs vue´zz sää´mǩiõlâst da kulttuurist“. Täin ciâlkkjin 
pro´sttjet jiõccses tõn, što ij ââ´nnuku sää´mǩiõl. Nu´bb jõnn pro´blee´m nuõri 
ǩiõččâmvue´jjest lij tõt, što sää´mkulttuur museoidaan, jie-ǥa päärna da nuõr tõn 
diõtt vää´ld tõn jiõccseez. Kuälmad pro´blee´m lij, što nuõrttsä´mmla lie åuggan 
sää´mõhttsažkåå´ddest, sää´mpäärna šâ´dde lää´ddõhttsažkåå´dd äärvivui´m. 
Päärna da nuõr taarbše ouddvue´jjid kulttuur sii´sǩbeä´lnn di tõn åålǥbeä´lnn. 
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Seämmajiõggsaž taaurõõžž lie tuõđi kallâž sää´midentiteet muodostamisessa da 
nââneemest. Tääzz mij taarbšep jee´res sää´mpäärnai da –nuõri tuärjjõõzz. Lââ´ssen 
ju´n tå´lǩǩ sää´mǩiõllsaž päärnai tv-program vuäitt lee´d aaibâs vääžnai päärna 
ǩiõlpeâmm’meest. Ku´llem õ´httešt, što õhtt  tâ´vvsää´mniõđâž säärnai, što mon še 
haa´lääm mainsted sää´mǩiõl, ko Muumi-stäälaž še maainâst sää´mǩiõl.

Na mâi´d mij vuäitčim tuejjeed? Juõ´ǩǩ sää´m resurs da vuässõõttmuš lij 
sää´mǩiõl jie´llem-mäi´nn åå´n da pue´ttiääi´jest. Passiivlaž ǩiõl da kulttuur 
silttummuš âlgg mu´tted aktiivlažžan. Saa´min lij võl teâttsilttummuužž, koon 
suåvvtumuš ânn’jõžäigga, hå´t mâka ođđ design pääi´ǩ, oudd päärnaid da nuõrid 
käärt miõllǩiõssi, modernn di jie´lli ǩiõlâst da kulttuurist. Õhtt täävtõs lij tu´tǩǩeed 
vuäittmõõžžid, mä´htt tõid saa´mi ämmatčeä´ppvuõtt šõõddči sää´mõhttsažkåå´dd 
resurssân, ǩeäin lie passiivlaž ǩiõl da kulttuur silttummuš, leâ´ša ǩeäk lie tuâjast 
lää´ddõhttsažkåå´dd äu´ǩǩen. Pukin vääžnmõs lij, što ânn’jõž sää´mǩiõl ǩiõlekspeerti 
vuäittmõõžž di jie´llemvuäittmõõžži pirr huõllât tie´ǧǧ- da jee´res resurssivui´m.

Haa´lääm võl tääzz lo´ppe ǩee´rjted, što �´ttjam kâ´l, mâi´d lij tuärrad 
juõ´ǩǩpeivvsaž aa´šši ooudâst da mõõzz lij hiâlpab hå´t mâka mainsted lääddas 
dåhttrin ko haa´leed tuulk da mainsted tõid seämma aa´ššid, koid �´ttai še tuulktää. 
Nääi´t tuejjääm jiõčč-ǥe. Leâ´ša mii lij pukin �inmõs, vääžnmõs da väiggmõs 
kultturtuâjj, mõõnn ooumaž vuäitt tuejjeed saa´mi di sää´mǩiõl da -kulttuur õu´dde? 
Tõt lij peâmmad ânn’jõžääi´jest sää´mǩiõl jie´nnǩiõllân siltteei päärna, ko nu´tt 
mäŋgg aa´ššin lij jiânnai hiâlpab mainsted ouddmiârkkân lääddas da vaarrân lij, 
što tõt jeä´nbõsǩiõll vuäitt tõn ǩeâlb. Puk kuuitâǥ vuâlgg sää´mpäärnai pääi´ǩin, 
škooul tuâjjan lij nââneed, viikkâd ooudâs da u´vdded ođđ maallid sää´mǩiõl da 
–kulttuur åblkâ´sttmõ´šše.

Haa´leččem še võl vuei´nned, što sää´mnuõri kõõskâst sää´mǩiõl da tõn 
silttummuužž vuäinčeš vuäittmõssân. Mõõn jiânnai mee´st le´čče tuâjjpääi´ǩ sijjiid, 
ǩeäk silttee sää´mǩiõl. Ämmat vuäitt va´lljeed u´čtee´l da dåhttar kõõskâst, samai 
mâi´d haa´lad.

Lo´ǩǩem Tove Skutnabb-Kangas ǩee´rj ”Minoritett, ǩiõl da rasism”. Son leäi 
tõõzz kaunnâm ciâlkki, koon måtam Davis leäi ee´jj 1843 ǩee´rjtam. ”Narood jiijjâz 
ǩiõltää lij pâi peä´ltõs narood, jie´nnǩiõl mõõntumuš lij neeu´rimõs vuâllnumuužž 
symbol.” Sää´mǩiõl seeiltumuš lij juõ´ǩǩ sää´m ä´šš.
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Tiina Sanila-Aikio

Älä antaudu!

Silloin kun Klaas Ruppel kysyi minulta, haluanko kirjoittaa koltansaameksi artik-
kelia Kotuksen vähemmistökielien artikkelikirjaan, mietin, mitä minä muka voisin 
siihen kirjoittaa. Minä, nuori, joka en ole koskaan kunnolla edes työskennellyt kol-
tansaamen kielen parissa. Kuitenkin sanoin hänelle, että kyllä tietenkin voin jotain 
yrittää kirjoittaa, jos hän on sitä mieltä, että osaan. Me puhuimme myös ongelmista, 
joita kirjoitustyössäni voisi ilmetä. Klaas auttoi minua ja antoi neuvon, että ajattele 
niin yksinkertaisesti kuin voit. Sen neuvon jälkeenkin vielä mietin, että tästä kyllä 
ei tule mitään ja minun pitäisi ottaa takaisin lupaukseni.

Syksyllä 1991 aloitin koulun juuri sillä luokalla, jonka oppilaat pääsivät ensim-
mäisinä lukemaan koltansaamea koko peruskoulun ajan. Silloin passiivinen koltan-
saamen taitoni muuttui aktiiviseksi koltansaamen taidoksi. Minulla oli enemmän 
koltansaamen tunteja kuin muilla. Valitsin myös koltansaamenkielisiä käsityö-, 
musiikin- ja uskonnontunteja. Useimmiten olin tunneilla yksin opettajan kanssa. 
Peruskoulun päättötodistukseeni merkittiin, että olen lukenut koltansaamea äidin-
kielenomaisen oppimäärän.

Lukioon lähdin Rovaniemelle. Siellä en voinut ensimmäisellä ja toisella luokalla 
jatkaa koltansaamen lukemista, koska meillä ei ollut lukiolaisille oppimateriaalia 
eikä -suunnitelmaa. Suurempi vaikeus oli se, että menin lukioon saamelaisalueen 
ulkopuolelle. Yleensä jos lukee lukiossa jotain kieltä, sen pääsee kirjoittamaan yli-
oppilaskirjoituksissa, jos haluaa, mutta ei  silloin koltansaamen kielen tapauksessa. 
Toisella luokalla, keväällä, annoin rehtorille ilmoittautumispaperini, jossa ilmoitin 
haluavani osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja kirjoittaa koltansaamen, vaikka tie-
sin, ettei sellaista koetta edes ollut. Minulle tuli vastaus, että ei ole koltansaamen 
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ylioppilaskoetta, lukion opetussuunnitelmaa tai edes tarpeeksi päteviä ihmisiä, jot-
ka voisivat laatia tai tarkistaa kokeen. Näin halusin antaa merkin, että tälle asialle 
pitää tehdä jotain. Silloin myös puhuttiin, että kaikki saamen kielet ovat niin sa-
manlaisia, ettei ylioppilastutkintolautakunta siksikään voi järjestää kokeita kaikille 
saamen kielille. Minun mielestäni tässä asiassa oli enemmänkin syitä kuin mitä pu-
huttiin. Yksi niistä oli se, että viranomaiset eivät halunneet kohdella vähemmistön 
vähemmistöä positiivisesti, vaan tuijotettiin tiukasti lakiin. Toinen syy oli se, että 
viranomaiset perustelivat, ettei opiskelijan oikeusturva täyttyisi tarpeeksi monien 
pätevien laatijoiden ja tarkistajien puuttuessa.

Kun olin kolmannella luokalla, Ivalon lukiossa oli kaksi ensimmäisen vuoden 
opiskelijaa, jotka alkoivat lukea koltansaamea. Myös minä pääsin siihen ryhmään 
etäopiskelijaksi. Me kaikki olimme lukeneet peruskoulussa yhdeksän vuotta koltan-
saamea, mutta aloitimme silti lukea koltansaamea B3-kielenä, joka tarkoitti luki-
ossa alkavaa kieltä ja sitä, että tarvitsimme kolme pakollista kurssia, jotta voimme 
kirjoittaa koltansaamen ylioppilaskirjoituksissa. Se oli kuitenkin ainoa tapa jatkaa 
kielen opiskelua. Abikeväänä suoritin kaksi kurssia, joihin meillä oli juuri valmis-
tuneet materiaalit. Autoin myös kääntämään oppimateriaalia pohjoissaamesta 
suomeksi, sillä olin lukenut sitä kieltä ensimmäisellä ja toisella luokalla lukios-
sa. Lukioaikani oli loppumassa, ja siksi minulla oli vähän kiireempää kuin muilla. 
Kolmannen pakollisen koltansaamen kurssin suoritin kirjoittamalla aineita opet-
tajalle, niin että sain lukion päättötodistukseen numeron. Kirjoitin pohjoissaamen 
vuoden 2002 ylioppilaskirjoituksissa. Silloin ei ollut vielä tietoa, koska pääsisimme 
kirjoittamaan koltansaamen. Luotin kuitenkin siihen, että toisten jatkaessa Ivalon 
lukiossa tulisi vielä päivä, jolloin kirjoittaisimme myös koltansaamen. Ja se histo-
riallinen päivähän tuli vuonna 2005. Koe meni meillä todella hyvin: saimme kaksi 
magnaa ja yhden laudaturin.

Eräs inarinsaamelainen on joskus sanonut, että on parempi puhua ja kirjoittaa 
huonoa kieltä kuin olla kokonaan vaiti. Kolttasaamelaisilla on monia ongelmia, 
joista pahin on kielteinen ajattelutapa, esimerkiksi ”ei se kannata, me olemme jo 
menettäneet suurimman osan koltansaamen kielestä ja kulttuurista”. Tällä lauseella 
annetaan anteeksi itselle se, ettei käytetä koltansaamea. Toinen iso ongelma nuor-
ten näkökulmasta on se, että kolttasaamelaiskulttuuri museoidaan eivätkä lapset ja 
nuoret siksi ota sitä omakseen. Kolmas ongelma on, että kolttasaamelaiset ovat saa-
melaisyhteisön ulkopuolella ja kolttasaamelaislapset kasvavat suomalaisen yhteis-
kunnan arvoihin. Lapset ja nuoret tarvitsevat esikuvia sekä kulttuurin sisä- että sen 
ulkopuolelta. Samanhenkiset kaverit ovat todella arvokkaita saamelaisidentiteetin 
muodostamisessa ja vahvistamisessa. Tähän me tarvitsemme muiden saamelaislas-
ten ja -nuorten tukea. Lisäksi jo pelkkä saamenkielinen lasten tv-ohjelma voi olla 
erittäin tärkeä tuki lapsen kielikasvatuksessa. Kuulin kerran, kun eräs pohjoissaa-
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melainen pikkutyttö sanoi, että minäkin haluan puhua saamea, kun muumipeikko-
kin puhuu saamea.

Mitä me voisimme tehdä? Jokaisen kolttasaamelaisen voimavarat ja osallistu-
minen on koltansaamen kielen elinehto nyt ja tulevaisuudessa. Passiivinen kielen 
ja kulttuurin osaaminen pitää muuttaa aktiiviseksi. Kolttasaamelaisilla on vielä 
taitotietoa, jonka soveltaminen, vaikkapa uuden designin kautta, antaa lapsille ja 
nuorille kuvan mielenkiintoisesta, modernista ja elävästä kielestä ja kulttuurista. 
Yksi tavoite on tutkia, miten kolttasaamelaisyhteisön resurssiksi tulisi myös niiden 
kolttasaamelaisten ammattitaito, joilla on passiivinen kielen ja kulttuurin osaami-
nen, mutta jotka työskentelevät suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Kaikista tär-
keintä on, että nykyisten koltansaamen kielen asiantuntijoiden jaksamisesta sekä 
kielen elinmahdollisuuksista huolehditaan varaamalla riittävästi rahaa ja muitakin 
resursseja.

Haluan vielä tähän loppuun kirjoittaa, että ymmärrän kyllä, mitä on taistella 
jokapäiväisten asioiden eteen ja miksi on helpompaa vaikkapa puhua suomea lää-
kärin kanssa kuin haluta tulkki ja hoitaa niitä samoja asioita, joita ymmärtää ilman 
tulkkiakin. Näin teen itsekin. Mutta mikä on kaikista hienoin, tärkein ja vaikein 
kulttuuriteko, minkä ihminen voi tehdä kolttasaamelaisten sekä koltansaamen kie-
len ja kulttuurin eteen? Se on kasvattaa nykyaikana koltansaamen kieltä äidinkie-
lenä osaava lapsi, kun niin monesta asiasta on paljon helpompi puhua esimerkiksi 
suomeksi. Vaarana on, että enemmistökieli voittaa kilpailun. Kaikki kuitenkin läh-
tee kolttasaamelaislasten kodeista. Koulun tehtävänä on tukea, kehittää ja antaa 
uusia malleja koltansaamen kielen ja kulttuurin hahmottamiseen.

Haluaisin myös vielä nähdä, että kolttasaamelaisnuorten keskuudessa koltan-
saamen kieli ja sen osaaminen nähtäisiin mahdollisuutena. Miten paljon meillä olisi 
työpaikkoja niille, jotka osaavat koltansaamen kieltä. Ammatiksi voi valita opetta-
jan tai lääkärin tai ihan mitä haluaa.

Luin Tove Skutnabb-Kankaan kirjan ”Vähemmistö, kieli ja rasismi” (1988). Hän 
oli siihen (s. 59) löytänyt lauseen, jonka eräs Davis oli vuonna 1843 kirjoittanut. 
”Kansa ilman omaa kieltään on vain puolinainen kansa, äidinkielen menettämi-
nen on pahin alistumisen symboli.” Koltansaamen kielen säilyttäminen on jokaisen 
kolttasaamelaisen asia.
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Káre Vuolab-Lohi
Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáš

Sámi báikenamat Suoma ja Norgga 
bealde

Máhcadettiinan mannan čavčča moatte beaivve bargomátkkis ruoktot, áicájin 
moadde kilomehtera Gáregasnjárggas Vuovdaguoikka guvlui ođđa geaidnogalbba. 
Geaidnogurrii lei ihtán guovttegiel nammagalba Luhpponjárgageaidnu, Polvarinie-
mentie (govva 1). Ohcejoga ránjágielda Kárášjohka ođasmahtii geaidno- ja luodda-
namaid jahki ovdalaš. Doppe dárogiel geaidnonamat jávke ja sadjái ihte sámegiel 
namat. Guorahalan dán čállosis sámi báikenamaid sajádaga erenoamážit Suoma 
bealde, muhto maiddái Norgga bealde.

Davviriikkaid Sámiráđđi dohkkehii davvisámegillii ođđa čállinvuogi 1979. Das 
rájes Suoma eananmihtidanlágádus lea čálligoahtán kárttaide báikenamaid dán čál-
linvuogi mielde. Suoma geaidnolágádus lea, erenoamážit go láhka sámegiela gea-
vaheames virgeoapmahaččaiguin (516/1991) bođii fápmui 1992, ceggon geaidno-
guoraide guovttegiel báikenammagalbbaid miehtá Sámi ng. sámi ruovttuguovllu 
(§ 2), namalassii Anáris, Eanodagas, Ohcejogas ja Soađegili gieldda davimus oasis 
(§ 9 ja 2). Dát láhka ođasmahttui 1993 ja ođđa sámi giellaláhka (1086/2003) bođii 
fápmui 2004 álggus. Dán lága § 8 mielde ”Eiseválddiid almmuhusat, gulahusat ja 
almmustahttimat ja álbmogii addojuvvon eará dieđáhusat sihke oahpástagat – – 
galget sámiid ruovttuguovllus ráhkaduvvot ja addojuvvot maiddái sámegillii”.

Hálddahusásahusat Suomas, gielddat, geaidnohálddahus, eananmihtidanlágá-
dus, meahciráđđehus, leat čuovvolan giellalága láhkáseaset dađe mielde go leat 
ođasmahttán geainnuid, galbbaid, kárttaid ja almmustahttán girjjiid jed. Geaidno-
hálddahus lea eanaš dihtoštan namaid báikki olbmuin, áššedovdiin ja Sámedikkis 
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(Kaarninen e-poasta 2007), Meahciráđđehus lea �dnen sámegiel namaid jorgalead-
djiin ja eará áššedovdiin. Eananmihtidanlágádus lea geavahan áššedovdin Ruovttu-
eatnan gielaid dutkanguovddáža.

Johtalusa bagadangalbbat váldogeainnuid guoras, eanaš alit ja �skes galbbat, 
gullet Geaidnohálddahussii (govva 2). Smávit geainnuid ja luottaid namaid mear-
ridit gielddat, ja kártanamat gullet eananmihtidanlágádussii. Seammasullasaččat 
luottaid, geainnuid ja báikkiid dahjege giliid namaid ja kártanamaid hálddašit 
maid Norgga bealde. Stuorámus erohussan lea, ahte gilinamaid riektačállima gal-
get dohkkehit gielddat, ovdalgo kártalágádus ja eará eiseválddit sáhttet daid váldit 
almmolaš atnui. Dán mearrida báikenammaláhka, mii bođii fápmui 1990 (LOV-
1990-05-18-11). Ruoŧas báikenamaid gieđahallanráva lea čállojuvvon kulturárbbi 
suodjaleapmái guoskevaš láhkii 1996 (Paikkala 1999: 200).

Sámi giellaláhka (FOR-2003-01-07-13) bođii Norgga bealde fápmui seamma 
jagi go Suomas 1992. Sámegiella lea virggálaš giella viđa gielddas Finnmárkkus, 
namalassii Kárášjogas, Guovdageainnus, Deanus, Porgáŋggus ja Unjárggas, dasto 
Gáivuona gielddas Romssa fylkkas, Divttasvuonas julevsámi gielddas Norlánddas 
(2006 rájes) ja boahtte jagi álggus (2008) maiddái máttasámi gielddas Snåasas. Dát 
gávcci gieldda gohčoduvvojit sámegiela hálddašanguovlun. 

Ođđa čujuhusvuogádat Suomas

Ohcejoga gielda lea mannan čavčča ođasmahttán čujuhusvuogádaga. Golggotmá-
nus Ohcejogas čakčat 2007 atnui váldojuvvon čujuhusvuogádat lea riikkaviidosaš. 
Juohke dálu čujuhussan lea maiddái doaresbeale guovlluin sihke geainnu namma 
ja nummir, mii almmuha mátkki guhkkodaga čujuhusgeainnu álgogeažis dálu rá-
djai 10 mehtera dárkilvuođain. Suoma gávpotlihttu ja gielddaidlihttu lea ávžžuhan 
jo 1989 ráhkadit doaresbeale guovlluide ođđa čujuhusvuogádaga. Čujuhusvuogá-
dagas ávki omd. Álbmotregisttarguovddážii, Poastalágádussii, bolesiidda, maiddái 
čáskadeaddjiide ja buohcciidvuojiheaddjiide. 

Ohcejoga gielddaráđđehus mearredii doaresbeale guovlluid čujuhusortnega ja 
geaidnonamaid 11.6.2007, § 199. Mearrádusa mielde geainnuid namat merkejuv-
vojit šilttaide guovtti gillii, sámegiel namma bajimussii. Ságadoalli jienain 2-3 
vuoittahalai eavttuhus, man mielde geainnuid namat livčče čállojuvvon dušše fal 
sámegillii seamma láhkai go ránnjágielddas Kárášjogas. Geassemánus dahkkon 
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mearrádusa mielde suomagiel namaid jorgalusat galge vel dárkkistuvvot. (http://
www.plappi.�/kunnat/utsjoki/poytakirjat/kunnanhallitus/2007/.)

Ohcejogas geaidnonamaiguin lea bargan gieldda teknihkalaš ossodat. ”Geaidno-
namat eai leat hutkojuvvon. Eanaš namat leat dan báikki mielde, maid olbmot 
dovdet ovddežis”, Biret Vuolab muitala Áššu-aviissas (2007). Ovdamearkka dih-
tii Roavesavvonis lea Roavesavvonageaidnu / Rovisuvannontie. Ođđa nammagalbbat 
leat ceggejuvvon lagabuid 50 geidnui Ohcejohleagis ja Vuolle- ja Badje-Deanus. 
Ohcejohnjálmmis, gieldda guovddášbáikkis, geaidnogalbbat leat ihtán árabut, dop-
pe sámegiel namma lea suomagiel nama vuolde Seitatie, Sieidegeaidnu (govva 3).

Eanodagas geaidno- ja luoddanamahusat dego almmolaš visttiid namahusatge 
leat leamaš guovtti gillii juo 1990-logu loahpageahčen sámi giellalága fápmuibo-
ahtima maŋŋá. Eanodat leage vuosttas gielda Suoma beale Sámis, gos gieldda geai-
dnonamahusat leat guovtti gillii. Suomagiel namma lea jorgalahttojuvvon sámegiel 
áššedovdái sámegillii. (Rautio Helander 1999: 154.)

Eanodagas suomagiela tie vásttan lea geavahuvvon sihke geaidnu ja luodda. 
Váldogeainnut gohčoduvvojit geaidnun, omd. Ounastie, Ovnnesgeaidnu ja oalge- da-
hje giligeainnut dábálaččat luoddan, omd. Kärrötie, Skearroluodda; Mereläntie, Me-
reläluodda. (Rautio Helander 1999: 155.) Ohcejohka ii leat sirren geainnuid dán láh-
kai; váldogeainnut ja smávit luottat gohčoduvvojit eanaš geaidnun: Deanugeaidnu, 
Tenontie; Luhpponjárgageaidnu, Polvariniementie.

Ohcejoga teknihkalaš ossodaga plánejeaddji muitala iežaset smiehttan ollá-
sit guođđit loahppaoasis appellatiivva -geaidnu eret, ja nu sii leat dahkange 
muhtun namain, omd. Áibmejohka, Äimäjoentie. Plánejeaddji atná váidalahttin 
eahpelogalašvuođaid ja čállinmeattáhusaid nammagalbbain, muhto lohpida daid 
njulget. (Vuolab njálmmálaččat 7.2.2008.) Erenoamážit golmmaoasat namain gask-
kamuš oassi lea čállojuvvon guovtti láhkai: Boazonjárgeaidnu >< Luhpponjárga-
geaidnu,  Roavesavvonageaidnu >< Áittesávvongeaidnu.

Vuohčus ja Anára gielddas smávit geainnuid namat leat aivve suomagillii. Aná-
ris dilli lea erenoamáš: dat lea áidna sámi gielda Suomas gos hállojuvvojit njeallje 
giela, namalassii anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegiella ja vel suomagiella. Muhtun 
báikkiin lea buot njealje gillii namma omd. Rovaselkä, Roavvečielgi, Ruávičielgi, 
Ruä´vvčiõ´lj. Danne gielda jáhku mielde geaidno-, luodda- ja báikenamaid plánemis 
guorahallá ássanhistorjjá ja dađe mielde mearrida, man sámegiela geavaha giliid 
namain, maiddái lávvanamain (Rautio Helander 1999: 158). 

http://www.plappi.fi/kunnat/utsjoki/poytakirjat/kunnanhallitus/2007/
http://www.plappi.fi/kunnat/utsjoki/poytakirjat/kunnanhallitus/2007/
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Eanadiehtovuođđu ja kártanamat

Eanamihtidanlágádus almmustahtii čakčamánu 24. beaivve 2007 ođđa eanadieh-
tovuođu ja nammaregistara. Dál olles Suopma Buolbmátjávrre ráje lea ođđasit 
mihtiduvvon ja kártejuvvon. Ođđa eanadiehtovuođu gárváneami gudnin čuožžu 
muitomearka Čohkkángeađggis sullii 200 mehtera duohken Buolbmatjávrre luot-
tas. Muitomearkkas teaksta lea vuos sámegillii ja dasto suomagillii, vaikko muđui 
Eanamihtidanlágádus čuovvu kártejeaddjiide jed. dahkkojuvvon toponymalaš oai-
vadusa, man mielde bajimusas lea álo vuos suomagiel namma, dasto davvisámegiel 
namma, anárašgiel namma ja vuolimusas nuortalašgiel namma (TG 2004: 4).

Sámeguovlluid kártenbargu bisttii badjel guokte jagi. Eanamihtidanlágádusa bái-
kenamaid čoaggit dađi bahábut eai lean sámegielagat, ja danin dávjá ođđa kártana-
mat ledje lasihuvvon suomagillii. Eanaš namaide almmatge gávdnui sámegiel vástta 
ee. Ilmari Mattus ja Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáža báikenammačoakkál-
dagas. Buot háviid sámegiel nama ii lean nu álki gávdnat. Ovdamearkka dihtii 
Beazehii Ohcejoga ja Anára gielddarádjái lei merkejuvvon muhtun jávrri namman 
suomagillii Marakattijärvi. Gulaskuddamiid maŋŋá čielggai, ahte doppe lea dakkár 
jávri go Mágarátkinjávri, ja dát namma gávdnui čoakkáldagas. Jávrri álgoálgosaš 
namman lea merkejuvvon Máđaráhkájávri. Dán láhkai ii šaddan dološ kártejead-
djiid bárti: Njellim guovllu Čáháligvääri, mii lea ožžon nama anáraččaid máinnashá-
ma Čáhálig mielde, jorgaluvvui suomagillii Apinavaaran ”áhppavárri” (Aikio 1999: 
152).

Eananmihtidanlágádusa ođđa diehtovuođus leat sullii 11 000 sámegiel nama: 6 
300 davvisámegiel, 4 500 anárašgiel ja badjel 300 nuortalašgiel nama. Kárttat eai 
leat vel deaddiluvvon, muhto daid sáhttá geahččat maid interneahtas čujuhusas 
http://kansalaisen.karttapaikka.�, mii lea rabas buohkaide.

Báikenammaláhka mearrida Norggas

Ohcejoga ránnjágielda Kárášjohka nuppástuhtii luoddanamaidis geassit 2006. Dop-
pe dárogiel namaid sadjái ceggejedje sámegiel nammagalbbaid (govva 4). Ovddeš 
Museumsgata lea dál Mari Boine geaidnu. Guovdageainnus geainnuid namat leat 
leamaš juo 1980-logu rájes sámegillii. Deatnu lea mearridan bargat luoddanama-

http://kansalaisen.karttapaikka.fi
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husaiguin boahtte nealji jagi áigodagas. Doppe muhtun giliin leat juo ovdal leamaš 
sámegiel namat anus, muhto dat leat ain čállojuvvon boares čállinvugiin. (Áššu 
2007.) 

Eará sámi hálddašanguovllu gielddain, gos sámit leat unnitlogus, sámegie-
la sajádat báike- ja geaidnogalbbain molsašuddá. Leavnnjas gilinamat leat sihke 
dáro-, sáme- ja suomagillii, muhto nammagalbbat geaidnoguorain ja luoddanamat 
leat aivve dárogillii (govva 5). Norgga geaidnolágádus ii leat olus čuovvolan sámi 
giellalága iige báikenammalága. Fiskes galbbat, mat gullet geaidnolágádussii, leat 
eanaš dárogillii maiddái sámi hálddašanguovllus. 

Suomas ii leat sierra báikenammaláhka (LOV-1990-05-18-11), dego Norggas. 
Báikenammaláhka bođii fápmui geassemánu álggus 1990 . Dán lága § 3-2 miel-
de sámi ja suoma namat galget dábálaččat adnojuvvot kárttain, galbbain ja eará 
virggálaš oktavuođain dárogiel báikenama lassin, jus dát báikenamat leat anus bái-
kegotti olbmuid gaskkas. (Rautio Helader 2004: 150.) Láhka ii nappo mearrit sámi 
báikenamaid dušše daid gielddain, gos sámi giellaláhka lea fámus, muhto dat fátm-
masta maid daid guovlluid, gos báikki olbmot hállet sámegiela.

Paragráfa 6 mielde gielda mearrida gieldda gáhtaid dahjege luottaid, geainnuid, 
ássanguovlluid jdd. namaid. Stáhta kártadoaimmahat  mearrida eará namaid, ng. 
luonddunamaid. Kártadoaimmahat ii sáhte merket kárttaide báikkiid namaid da-
hjege gilinamaid sámegillii ovdal go gielddat leat dohkkehan nama riektačállima 
nugo báikenammaláhka gáibida. Sámegiel nama geaidnu almmolaš atnui lea guh-
kes ja lossa proseassa, cuige Kaisa Rautio Helander, guhte lea guhká bargan báike-
nammakonsuleantan nammanevvohagas Guovdageainnus. Ovdamearkan son váldá 
nama Vuoššvággi, mii lea sihke gilinamma ja vákki namma gos gilli lea. Kártalágá-
dus lea mearridan vákki nama, muhto gielda ii leat dohkkehan, man láhkai namma 
galgá čállojuvvot, vaikko ášši lea leamaš ovdan máŋgii. Dan dihtii kártalágádus ii 
sáhte čállit sámegiel gilinama kártii, dušše vákki nama. (Rautio Helander 2005: 
55.) Báikenammaláhka lea rievdaduvvon mannan gease. Dál gilisearvvit sáhttet 
guoddalit gielddastivrra mearrádusas dahje mearritmeahttunvuođas, muhto ovttat 
olbmot. 

Báikenammaláhka mearrida nappo ovddimusat riektačállima (Rautio Helander 
2005: 52). Paragráfas 3 daddjojuvvo, ahte go dán lága vuođul báikenamma riek-
tačállin lea mearriduvvon ja čállojuvvon báikenammaregistarii, de nu dan galget 
čállit buot almmolaš orgánat, ja nu dat galgá čállojuvvot maid stáhta ruhtadan 
oahppogirjjiin.
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Suokkardallan

Sámegiella Suomas lea virggálaš giella sámiid ruovttuguovllu gielddain. Suomagielas 
ja ruoŧagielas lea riikkagiellan almmatge nannosut sajádat go sámegielas. Suoma 
toponymalaš bagadusa mielde Sámi ruovttuguovllus suomagiel namma čállojuvvo 
álo bajimussii, vaikko eará guovttegiel guovlluin majoritehta namma máinnašuvvo 
ovddimusat. Dát mearkkaša dan, ahte doppe gos ruoŧagielagat leat eanetlogus, suo-
magiel namma čállojuvvo ruoŧagiel nama vulobeallai. (TG 2004: 4.)

Sámegiela sadji nammagalbbain molsašuddá gielddaid mielde. Sámegielaid gas-
kasaš ortnega birra toponymalaš bagadusas daddjojuvvo, ahte jos báikkis lea sáme-
giel namma, lea davvisámegiel namma lea dakka suomagiel nama vuolde, dasto lea 
anárašgiel namma ja vuolimussan nuortasámegiel namma – aiddo dákkár ortnegis. 
(TG 2004: 4.) Muhtumiid mielas omd. anáraš guovllus galggašii leat anárašgiel 
namma bajimusas.

Norgga bealde sámegiela sajádat lea buorre gielddain, gos sápmelaččat leat ea-
netlogus, erenoamážit Kárášjogas ja Guovdageainnus. Eará gielddain dilli molsa-
šuddá. Norgga báikenammaláhka dáhkida sámiide ja suopmelaččaide vuoigatvuo-
đa �dnet iežaset giel báikenamaid virggálaš atnui. Kaisa Rautio Helandera mie-
las láhka almmatge dávista dan jáhkkui, ahte juohke báikkis Norggas lea dárogiel 
namma ja dáhkida dárogiel namaide ovdasaji. Láhka ii eaktut, ahte dárogiel nama 
galggašedje geavahit báikki olbmot, mii gáibiduvvo unnitlogu álbmoga namain 
ovdalgo dat dohkkehuvvojit. Dárogiella adnojuvvo standárdagiellan ja eará gielat 
spiehkastahkan. (Rautio Helander 2005, 54.)

Norgga ja Suoma bealde leat viiddes guovllut, gos leat anus aivve sámegiel na-
mat. Geaidnogalbbain eai leat galle gilinama, mat livčče čállojuvvon dušše sámegil-
lii dego omd. Báđoš, Dálvadas, Barta Deatnogáttis. Norgga báikenammalága mielde 
sámi hálddašanguovllus dárogiel namma dahjege dáruiduhtton namma ii šat gea-
vahuvvo, omd. Skaidi čállojuvvo dán áigái dušše sámegillii Skáidi. Sáhttáge jearrat, 
leago suomagiel namma Nuvvus dárbbašlaš sámegiel nama Nuvvos lassin. Seammá 
sáhttá jearrat maid muhtun ođđa kártanamaid birra. Leago dárbu suomagiel nam-
mii Vuoknoljärvet sámegiel nama Vuokŋoljávrrit lassin?
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Govva 1:
Ohcejoga gieldda doaresbeale guovlluid geaidnogalbbain sámegiel namma 
lea bajimusas.☜
Govva: Juha Lohi.

Kuva 1:
Utsjoen kunnan haja-asutusalueen tiennimet ovat kaksikielisiä.☜
Kuva: Juha Lohi.
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Govva 2:
Geaidnolágádus lea ceggon sámi hálddašanguovllu geaidnoguoraide sáme-
giel nammagalbbaid giellalága fápmuiboahtima rájes 1991. Gápmasis, aná-
raččaid ássanguovllus, namat leat čállojuvvon suoma-, davvisáme- ja anáraš-
gillii.☜
Govva: Káre Vuolab-Lohi.

Kuva 2:
Saamelaisalueella useimmat tielaitoksen opasteet ovat kaksikielisiä. Kaa-
masessa, joka on inarinsaamen puhuma-aluetta, kylännimet ovat inarin-
saameksi.☜
Kuva: Kaarina Vuolab-Lohi.
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Govva 3:
Ohcejohnjálmmis, Ohcejoga 
gieldda guovddášbáikkis, 
suomagiel namma lea gield-
da geaidnogalbbain lea baji-
musas.☜
Govva: Juha Lohi.

Kuva 3:
Utsjoen kirkonkylässä suo-
menkielinen nimi on tien-
viitoissa ylimmäisenä.☜
Kuva: Juha Lohi.

Govva 4:
Kárášjoga gielda sihkas-
tii 2006 dárogiel geaid-
nonamaid. Dál boares Mu-
seumsgata lea Mari Boine 
geaidnu.☜
Govva: Juha Lohi
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Govva 5:
Leavnnja gielda lea dohkke-
han gilinamaid riektačállima 
báikenammalága mielde. Gili-
namat leat golmma gillii.☜
Govva: Juha Lohi.

Kuva 5:
Lemmijoen kunnassa kylän-
nimet ovat paikannimilain 
mukaisesti kolmikielisiä.☜
Kuva: Juha Lohi.
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Kaarina Vuolab-Lohi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Saamenkieliset paikannimet 
Suomessa ja Norjassa

Palatessani viime syksynä muutaman päivän työmatkalta Helsingistä kotiin Outa-
koskelle huomasin pari kilometriä Karigasniemestä Utsjoelle päin tienvieressä uu-
den, kaksikielisen tienviitan Luhpponjárgageaidnu, Polvariniementie (kuva 1). Kotona 
odotti seinään kiinnitettävä numerolaatta ja ilmoitus uudesta osoitteesta. Näin siis 
Utsjoen kunnan haja-asutusalue oli liitetty uuteen osoitejärjestelmään. Utsjoen naa-
purikunta valtakunnan rajan toisella puolella, Kaarasjoki, uudisti tiennimistönsä 
edellisenä kesänä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella näiden kahden kunnan kautta saa-
menkielisten paikannimien asemaa Suomessa ja Norjassa. Kaarasjoki ja Utsjoki ovat 
saamelaisenemmistöisiä kuntia, jotka kuuluvat pohjoissaamen kielen puhuma-alu-
eeseen. Vuoteen 1979 asti kummassakin maassa oli käytössä oma kirjoitustapansa. 
Yhteispohjoismaisen ortogra�an hyväksymisen jälkeen mm. Maanmittauslaitos on 
karttajulkaisuissaan noudattanut tätä kirjoitustapaa.

Saamenkielisiä paikannimiä alkoi näkyä teiden varsilla Utsjoella jo Tenontien 
valmistuttua 1980-luvun alussa. Erityisesti sen jälkeen, kun laki saamen kielen 
käyttämisestä viranomaisissa (516/1991, § 9) oli tullut voimaan 1992, eri hallin-
toelimet Suomessa ovat ryhtyneet kaksikielistämään paikannimistöä sekä julkisten 
virastojen ja laitosten nimiä saamelaisalueella (kuva 2). Saamelaisten kotiseutualue 
on laissa (§ 2) määritelty kattamaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä 
Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alueen. Laki uudistettiin vuonna 2003 ja 
uusi laki tuli voimaan vuoden 2004 alussa (1086/2003). Uuden lain 8. §:n mukaan 
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on mm. opasteet, julkipanot ja ilmoitukset laadittava ja annettava saamelaisten ko-
tiseutualueella myös saamen kielellä. Saamen kieliä Suomessa on kolme: pohjois-, 
inarin- ja koltansaame.

Norjassa saamen kielilaki (FOR-2003-01-07-13) tuli voimaan samana vuon-
na 1992 kuin Suomessa. Siellä saamen kieli on virallinen kieli viidessä kunnassa 
Finnmarkin läänissä sekä kahdessa luulajansaamenkielisessä kunnassa Tromssan 
ja Norlandin läänissä ja tämän vuoden alusta myös Snåsassa, joka on eteläsaamen 
puhuma-aluetta. Saamelaisia tosin asuu vähemmistönä useissa muissakin kunnis-
sa. Nimistöä, varsinkin nimien kieliasua, säätelee Norjassa erillinen paikannimilaki 
(LOV-1990-05-18-11), joka astui voimaan vuonna 1990.

Uusi tiennimistö Utsjoella

Utsjoen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan kesäkuussa 2007 teknisen lauta-
kunnan laatiman uuteen osoitejärjestelmään liittyvän tiennimistön. Äänin 3–2 ku-
mottiin esitys, jonka mukaan teiden nimet olisivat pelkästään saamenkielisiä kuten 
naapurikunnassa Kaarasjoella. Utsjoen haja-asutusalueen teiden nimet merkitään 
kahdella kielellä, saamenkielinen nimi yläpuolelle ja suomenkielinen nimi alapuo-
lelle. Kokouksessaan kunnanhallitus huomautti, että teiden nimissä ei tule käyt-
tää sekanimiä, vaan nimen tulee olla selkeästi joko suomen- tai saamenkielinen. 
(Utsjoen kunnanhallitus 11.6.2007, § 199.)

Utsjoella tiet on nimetty ensin suomen kielellä ja sen jälkeen käännetty saamen 
kielelle. Yleisimpänä nimeämisperusteena on käytetty paikan alkuperäistä nimeä, 
joka on tuttu alueen väestölle (Áššu 2007). Esimerkiksi Rovisuvannossa oleva tie 
sai nimekseen Roavesavvonageaidnu, Rovisuvannontie. Utsjokivarren, Nuorgamin, 
Outakosken ja Karigasniemen alueella kaikkiaan 50 sivutietä on nimetty. Utsjoen 
kirkonkylä on saanut kaksikieliset tienviitat jo aiemmin. Siellä suomenkielinen ni-
mi on ylimmäisenä (kuva 3).

Utsjoki on Suomen saamelaisalueen neljästä kunnasta toinen kunta, jossa kun-
nallinen tiennimistö on kaksikielistä. Enontekiön kunta muutti kylien tiennimet 
kaksikielisiksi 1990-luvun loppupuolella. Sielläkin jo aiemmin vahvistetulle suo-
menkieliselle nimelle on pyydetty pohjoissaamen asiantuntijalta saamenkielinen 
vastine. Tienviitoissa suomenkielinen nimi mainitaan ensin. (Rautio Helander 
1999: 154.)
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Enontekiöllä suomenkielisen perusosan -tie vastineena saameksi on käytetty lä-
hinnä joko appellatiiveja -geaidnu tai -luodda. Sana -geaidnu on perusosana kai-
kissa valtateiden nimissä ja -luodda pääsääntöisesti sivuteiden nimissä. (Rautio 
Helander 1999: 155.) Utsjoella ei ole päädytty tähän, vaan pää- ja sivutiet ovat 
yleensä -geaidnu-loppuisia. Teknisen osaston suunnittelijan mukaan esillä on ollut 
myös ehdotus jättää nimien loppuosasta appellatiivi -geaidnu kokonaan pois, kuten 
joissakin nimissä on tehtykin: Áibmejohka, Äimäjoentie. Suunnittelija pahoittelee 
nimien kieliasuissa esiintyviä epäjohdonmukaisuuksia ja kirjoitusvirheitä. (Vuolab 
suullisesti 2008.)

Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alueella Vuotson kylässä tiennimistö 
on suomenkielistä, kuten myös Inarin kunnan kylien teiden nimet. Inari on ainoa 
kunta, jossa on kolmella saamen kielellä virallinen asema. Pohjoissaamen lisäksi 
kunnassa puhutaan inarinsaamea sekä koltansaamea, jonka puhuma-aluetta ovat 
lähinnä Inarinjärven itäpuoliset alueet Sevettijärvi ja Nellimö. Esimerkiksi Inarin 
pohjoispuolella on tunturi, jolla on nykyään nimi neljällä eri kielellä: Rovaselkä, 
Roavvečielgi pohjoissaameksi, Ruávičielgi inarinsaameksi ja Ruä´vvčiõ´lj koltansaa-
meksi. Kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielillä on oma kirjakielensä ja omat 
oikeinkirjoitussääntönsä.

Maastotietokanta julkaistu

Maanmittauslaitos sai syksyllä 2007 koko Suomen kattavan maastotietokannan 
valmiiksi Nuorgamia myöten. Tapauksen kunniaksi laitos kiinnitti muistolaatan 
Pulmankijärven tien varressa sijaitsevaan Čohkkángeađgi-nimiseen kiveen (istuma-
kivi). Muistolaatassa saamenkielinen teksti on suomenkielisen tekstin yläpuolella. 
Kartoissa Maanmittauslaitos noudattaa karttojen ja muiden maantieteellisten jul-
kaisujen toimittajia varten laadittua paikannimiohjeistusta, jonka mukaan suomen-
kielinen nimi mainitaan ensin, sen jälkeen pohjois-, inarin- ja koltansaamenkieli-
nen nimi (TG 2004: 4).

Saamelaisalueen kartoitustyön yhteydessä Maanmittauslaitoksen kartoittajat 
tallensivat paljon varsinkin saamenkielistä nimistöä haastattelemalla paikkakun-
talaisia. Saamenkielisiä paikannimiä uudessa maastotietokannassa on yli 11 000: 
pohjoissaamenkielisiä paikannimiä on noin 6 300, inarinsaamenkielisiä 4 500 ja 
koltansaamenkielisiäkin yli 300. Sekä uudet että vanhastaan kartoissa olleet pai-
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kannimet ja niiden oikeinkirjoitus on tarkistettu Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksessa ennen nimien tallentamista tietokantaan. Tarkistustyössä apuna käytet-
tiin mm. tutkimuskeskuksen Nimiarkiston saamelaisalueen paikannimikokoelmia, 
Ilmari Mattuksen laajaa inarinsaamenkielisten paikannimien kokoelmaa sekä eri 
kielten asiantuntijoita ja muita nimistönkerääjiä. Koko saamelaisalueen uusia kart-
toja ei ole vielä painettu. Niiden sisältämään nimistöön voi tutustua internetissä 
osoitteessa http://kansalaisen.karttapaikka.�.

Norjassa erillinen paikannimilaki 

Utsjoen naapurikunta Kaarasjoki vaihtoi tiennimistönsä saamenkieliseksi kesällä 
2006. Esimerkiksi Museumsgata on nyt Mari Boine geaidnu. Myös Koutokeinossa tei-
den nimet ovat pelkästään saamenkielisiä. Muiden saamelaisalueen kuntien nimis-
tössä on kirjava käytäntö. Kunnallinen tiennimistö on norjankielistä. Myös kylien 
nimet ovat norjankielisiä, lukuun ottamatta Lemmijoen kuntaa, jossa kunnan nimi 
ja kylien nimet on vahvistettu kolmikielisiksi: norjan-, saamen- ja suomenkielisiksi 
(kuva 5). Norjan tielaitoksen opasteissa saamen- ja suomenkielisiä nimiä ei juuri 
näy.

Norjassa on ollut voimassa paikannimilaki (LOV-1990-05-18-11) yli 15 vuotta. 
Lain 3-2 §:n mukaan norjankielisen nimen lisäksi tulee käyttää myös saamen- ja/
tai suomenkielistä nimeä, jos paikalliset sitä käyttävät. Kaisa Rautio Helanderin 
mukaan saamenkielisen nimen käyttöönottaminen on pitkä prosessi, varsinkin kun-
nissa, joissa saamelaiset ovat vähemmistönä. Lain 6. §:n mukaan kylien nimien 
oikeinkirjoituksesta päättävät kunnat ennen kuin muut elimet voivat ottaa niitä 
virallisesti käyttöön. Esimerkiksi kylännimeä Vuoššvággi Norjan karttakeskus ei ole 
voinut ottaa käyttöön, koska kunta ei ole päässyt yksimielisyyteen nimen oikein-
kirjoitusasusta, sen sijaan laakson nimen Vuoššvággi se voi julkaista kartoissaan. 
(Rautio Helander 2005: 55.)

http://kansalaisen.karttapaikka.fi
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Lopuksi

Saamen kielen asema Pohjoismaissa on vahvistunut varovasti 1970-luvun puolivä-
listä lähtien. Nykyään saamen kieltä voi kuulla myös saamelaisalueen ulkopuolella, 
kun pohjoismaiset televisioyhtiöt aloittivat saamenkieliset uutislähetykset. Norjan 
puolella saamen kieli on muutamassa kunnassa jopa syrjäyttänyt maan valtakie-
len kunnallisessa tiennimistössä. Ainoa saamelaisenemmistöinen kunta Suomessa, 
Utsjoki, ei rohjennut seurata naapurikuntaa Kaarasjokea, vaan nimesi haja-asutus-
alueensa tiennimet kaksikielisiksi, tosin saamenkielinen nimi sai etusijan.

Suomi on virallisesti kaksikielinen maa. Myös saamen kieli on virallinen kieli 
saamelaisten kotiseutualueella. Saamen kielellä ei kuitenkaan ole saamelaisten ko-
tiseutualueella yhtä vahvaa asemaa kuin ruotsin kielellä Suomen rannikkoalueella. 
Karttojen ja muiden maantieteellisten julkaisujen toimittajia varten laaditun pai-
kannimiohjeistuksen mukaan saamelaisalueella suomenkielinen nimi tulee mainita 
aina ensin, kun taas ruotsinkielisillä alueilla enemmistön nimi mainitaan ensin. 
Saamelaiskielten suhteen paikannimiohjeistuksen suosituksena on, että ensin mai-
nitaan pohjoissaamenkielinen nimi, sitten inarin- ja koltansaamenkielinen nimi. 
(TG 2004: 4.) Monien saamelaisten mielestä kielten järjestyksen tulisi perustua asu-
tushistoriaan.

Norjassa saamen kielen asema on vahva saamelaisenemmistöisissä kunnissa 
Kaarasjoella ja Koutokeinossa. Norjan paikannimilaki takaa saamelaisille ja suoma-
laisille oikeuden saada nimistönsä viralliseksi. Kaisa Rautio Helander huomauttaa 
lain lähtökohtana olevan uskomus, että jokaisella paikalla on norjankielinen nimi. 
Norjankieliseltä nimeltä ei edellytetä paikallista käyttöä ennen kuin ne voidaan 
hyväksyä viralliseen käyttöön kuten saamen- tai suomenkielisiltä nimeltä edellyte-
tään. Lain mukaan norjan kieli on standardikieli ja muut kielet ovat poikkeuksia. 
(Rautio Helander 2005: 54.)

Sekä Norjassa että Suomessa on laajoja tunturialueita, joilla on ainoastaan saa-
menkielinen nimi. Tienviitoissa ei ole kovin monta kylännimeä, jotka olisivat pel-
kästään saamenkielisiä, kuten Báđoš, Dálvadas, Barta Tenonlaaksossa. Tarvitaanko 
suomenkielinen kylännimi Nuvvus saamenkielisen nimen Nuvvos rinnakkaisnimek-
si? Eikö saamenkielinen nimi Vuokŋoljávrrit kartoissa ole tarpeeksi informatiivinen, 
vaan tarvitaan suomenkielinen mukaelma Vuoknoljärvet?
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Kimmo Granqvist
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Suomen romanin kirjallinen perinne 
ja kirjoittaminen

Pyrin artikkelissani kuvailemaan Suomessa puhuttavan romanikielen murteen eli 
Suomen romanin kirjallistumista. Artikkelin yhtenä päämääränä on tarkastella, 
millaisia romanikielisiä painotuotteita Suomessa on julkaistu niiden yli 450 vuo-
den aikana, jolloin romaneja on Suomessa asunut. Samalla vertaan romanikielistä 
julkaisemista suomenkielisiin painotuotteisiin niiltä ajoilta, jolloin suomen kieli-
kin eli aikaa, jolloin kirjallinen kulttuuri vasta alkoi kehittyä. Lopulta päädyn poh-
timaan kirjallisen perinteen merkitystä niin kielen kuin kieliyhteisönkin kannalta. 
Kirjallistuminen on termi, jolla viitataan muistitietoon sekä puhuttuun ja kuultuun 
kielenkäyttöön nojautuvan kulttuurin muuttumiseen kirjalliseksi. Fennistiikassa 
kirjallistuminen on liitetty lukutaidon ja kirjallisuuden leviämiseen Ruotsi-Suomessa 
aina 1700-luvulta lähtien, jolloin kirjat alkoivat yleistyä Suomessa.

Suomen romanin kirjallisesta käytöstä puhuttaessa on tehtävä perustava ero tut-
kijoiden muistiinpanojen ja tieteelliselle yleisölle suuntaamien julkaisujen ja toi-
saalta aidosti romanien tarpeisiin ajatellun kirjallisen materiaalin välillä. Suomen 
romanilla on pitkä ja hyvin tunnettu tutkimushistoria aina 1700-luvun lopulta ny-
kypäiviin saakka. Rantsilan kappalainen Kristfrid Ganander (1741–1790) laati Suo-
men romanin sanakirjan luonnoksen ja 46-sivuisen tutkielman Suomen romaneista 
ja heidän kielestään. Sanakirjan luonnos on edelleen kateissa, mutta Gananderin 
tutkielman Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, 
Deras Härkomst, Lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner 
i Swerige käsikirjoitus on säilytteillä Ruotsin Kuninkaallisen Kaunokirjallisuusaka-
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temian arkistossa. Gananderin jälkeen romania ovat tallentaneet ja tutkineet sekä 
kiinnostuneet harrastajat että tutkijat. Arthur Thesle�ä (1871–1920) on pidetty 
Suomen romanitutkimuksen tunnetuimpana nimenä (Valtonen 1968: 46). Hänen 
kuuluisa romani–saksa-sanakirjansa Wörterbuch des Dialekts der �nnländischen Zi-
geuner (1901) oli ensimmäinen painettu Suomen romanin sanakirja. Thesle�n 
jälkeen romanin sanastoa tallensivat mm. Oskari Jalkio (Johanson) (1882–1952), 
Axel Kronqvist (1871–1956) ja Yrjö Temo. 1900-luvulla romania tutkivat mm. vi-
rolainen professori Paul Ariste, Matti Leiwo ja Pekka Sammallahti. Pertti Valtonen 
laati Helsingin yliopistoon ensimmäiset kieltä koskevat opinnäytteet 1960-luvulla. 

Romanin varsinainen kirjallinen traditio, jolla tarkoitan romanien tarpeisiin laa-
dittua kirjallisuutta, on sen sijaan ilmiönä tuore ja rajattu. Romanin kirjallistumi-
sen nykyvaihe vertautuu hyvin suomenkielisen kirjallisen kulttuurin alkuvaiheisiin, 
koska ainakin 1800-luvun puoliväliin saakka suomeksi luettiin lähinnä hengellisiä 
ja valistavia teoksia, mutta myös sanomalehdistä ainakin Turun Viikko-Sanomia 
(Petri Lauerma, henkilökohtainen tiedonanto, 15.10.2007). Vuoteen 2007 mennes-
sä romanikielisiä teoksia on painettu Suomessa 13 kappaletta, yhteensä 2 224 si-
vua (kaavio 1): 15 vuodessa on ilmestynyt sivumäärissä mitattuna yli 70 % paine-
tusta tuotannosta. Tähän mennessä on julkaistu kolme evankeliumin käännöstä, 
kaksi hengellisten laulujen kokoelmaa, kuusi eritasoista kielen oppikirjaa ja kaksi 
sanakirjaa (kaavio 2). Romanikielistä kaunokirjallisuutta kuten runokokoelmia ei 
ole ilmestynyt, mutta romanilehdissä ja runolehdissä on julkaistu yksittäisiä roma-
nikielisiä runoja. Kansainvälinen romanikirjailijaliitto (Internation Romani Writers’ 
Association, Maskarthemutno Romane Hramutnenge Khedipen) perustettiin 20.7.2002 
Karjaalla kirjailija Veijo Baltzarin kartanossa; sen suomalaisena edustajana on Veijo 
Baltzar, joka myös valittiin liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. 

Ensimmäinen painettu romaneille suunnattu romanikielinen teos oli Oskari Jal-
kion vuonna 1939 toimittama 30-sivuinen hengellinen lauluvihkonen Romanenge 
Gilja. Viljo Koivisto julkaisi vuonna 1970 hengellisen laulukirjan Deulikaane tšambi-
bi, joka sisältää 50 hengellisen laulun romaninnokset. Raamatunkäännöstyötä on 
tehty 1970-luvulta lähtien ja tähän mennessä työn tuloksena kolme evankeliumeis-
ta on käännetty romaniksi. Vuonna 1970 ilmestyi Markusesko evankeliumos Pertti 
Valtosen kääntämänä ja vuotta myöhemmin Johannesko Evankeliumos Viljo Koivis-
ton kääntämänä ja viimeisimpänä vuonna 2001 Luukasko Evankeliumos, jonka käänsi 
Henry Hedman. Lisäksi käsikirjoituksena on säilynyt Yrjö Temon Evankeliumis pale 
Johanneskseste; käsikirjoitus on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen hallussa. 

Pyrkimyksiä tuottaa romanikielen oppimateriaalia on jo 1800-luvun lopulta. A. 
Lindhin Mustalaiskielisen aapisen käsikirjoituksen esipuhe on päivätty 30.10.1893 
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Lappeenrannassa, mutta teosta ei koskaan julkaistu. Aapisen noin satasivuinen kä-
sikirjoitus on yksityishenkilön hallussa. Kooltaan noin 20 x 20 cm olevan käsikirjoi-
tuksen kansilehti on painettu, mutta muuten teos on helppolukuisella ja kookkaal-
la käsialalla kirjoitettu. Noin puolet sisällöstä on romani–suomi-sanastoa ja loput 
enimmäkseen hengellisiä tekstejä. Lisäksi mukana on kardinaalilukuja, ordinaalit, 
ajanlasku ja kertotaulu. 

Ensimmäinen painettu Suomen romanin oppimateriaali oli Viljo Koiviston (1982) 
aapinen Drabibosko ta Rannibosko byrjiba, joka käsitti 22 lukua. Aapista seurasi op-
pikirja Rakkavaha romanes. Kaalengo tšimbako sikjibosko liin (1987). Helposti omak-
suttavaan muotoon laadittu oppikirja koostuu 28 oppijaksosta tekstikappaleineen, 
harjoituksineen ja kieliopillisine selityksineen. Koivisto päätti jakaa oppimateriaalin 
kahteen osaan, aapiseen ja oppikirjaan, koska kielen opiskelijoiden lähtötaso vaih-
telee heikosta kohtalaiseen. Aapinen oli tarkoitettu kielen oppijoille, jotka osaavat 
jonkin verran lukea suomea, mutteivät lukea eivätkä kirjoittaa romania. Oppikirja 
puolestaan oli ajateltu kieltä jo osaaville, joilta kuitenkin puuttuvat tiedot kielen 
teoriasta ja problematiikasta.

Vuonna 1995 ilmestyi Miranda Vuolasrannan aapinen Romani tšimbako drom. 
Aiemmista oppimateriaaleista teoksen erottivat värikäs ulkoasu ja kiinnostava tait-
to, jotka motivoivat kielen oppijoita. Teoksen lopussa on lyhyt kielioppikatsaus. 
Vastikään ilmestyivät alkeisopetukseen tarkoitettu työkirja Romani tšimbako buttia-
ko liin (Vuolasranta et al. 2003) sekä siihen liittyvä opettajan opas (Majaniemi & 
Åkerlund 2004). Opetushallitus julkaisi vuonna 1996 Henry Hedmanin teoksen Sar 
me sikjavaa romanes, joka on kielen opettajien kielioppiopas. Opas rakentuu kieli-
oppiasioittain, mutta muistuttaa kuitenkin varsinaisia kielen oppikirjoja sikäli, että 
kieliopin tukena on runsaasti lukukappaleita ja harjoitustehtäviä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus aloitti 27.8.1984 yhteistyön Viljo Koiviston 
kanssa Romani–suomi–englanti-sanakirjan (1994) laatimiseksi. Viljo Koiviston apuna 
sanakirjojen parissa työskenteli pitkään lähinnä tutkimuskeskuksen tutkijoita, lä-
hinnä suomen kielen tutkijoita, muun toimensa ohella. Toimitustyössä oli lisäksi 
apuna määräaikaisia tuntityöntekijöitä, jotka huolehtivat mm. tallennuksesta ja 
teknisestä toimitustyöstä. Vuonna 1994 ilmestynyt Viljo Koiviston Romani–suomi–
englanti- sanakirja sisältää n. 5 500 hakusanaa. Mukana on kielitietoa ja runsas 
esimerkistö. Sanakirjaan on pyritty kokoamaan kielen keskeinen sanasto. Monille 
nyky-yhteiskunnan käsitteille ei ole vanhastaan ollut romanikielistä ilmausta, joten 
tekijä on joutunut luomaan uutta sanastoa. Viljo Koiviston (2001) Suomi–romani-sa-
nakirja, jossa on noin 23 000 hakusanaa, on laajin tähän saakka ilmestynyt Suomen 
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romanin sanakirja. Siihen on sisällytetty sanaliittoina erittäin runsaasti suomen yh-
dyssanojen vastineita.

Lähimpänä kaunokirjallista teosta on Viljo Koiviston (2002) romanikielinen lu-
kemisto, johon on koottu tekijän koulutusta, vuodenaikoja, romanikieltä ja -kult-
tuuria, romanien nykypäivää ja uskontoa käsitteleviä kirjoituksia, joista valtaosa 
on aiemmin julkaistu myös Romano Boodos -lehdessä. Teoksen lopussa on opetus-
käytön tukena Kimmo Granqvistin laatima romani–suomi–englanti-sanasto. Ajatus 
romanikielisen lukemiston kokoamisesta oli lähtöisin jo 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteesta, jolloin opetusministeriön asettama mustalaiskielen ortogra�akomitea 
ehdotti lukukirjan laatimista käytettäväksi aapisen rinnalla.

Lehtikirjoitukset ovat pitkään olleet merkittävä osa romanikielistä kirjallista 
perinnettä. Romano Missio ry:n Romano Boodos -lehdessä on julkaistu romanikie-
lisiä kirjoituksia aina vuodesta 1970, jolloin lehti alkoi ilmestyä. Joka lehdessä on 
pyritty julkaisemaan ainakin yksi romanikielinen kirjoitus ja siten tuomaan esiin 
romania myös kirjoitetussa muodossa (Koivisto 2003: 20). Nykyään myös Suomen 
romaniyhdistys ry:n tiedotus- ja jäsenlehti Zirikli pyrkii julkaisemaan romaniksi. 
Romani palvelee rajoitetusti myös hallintokielenä. Työministeriön, opetusministe-
riön ja sosiaali- ja terveysministeriön SEIS-projektin (Suomi eteenpäin ilman syr-
jintää) materiaaleja on laajalti olemassa myös romanikielisinä. Lisäksi joissakin 
valtioneuvoston romaniasiain neuvottelukunnan julkaisuissa on romanikielinen tii-
vistelmä (esim. Suomen romanit 1999: 23–4).

Huolimatta julkaistun kirjallisuuden määrän kasvusta sekä teosten lukumäärää 
että sivumääriä tarkastellen ei oikein voida puhua kielen käyttöalan laajentumisesta 
yksityisestä julkisempaan suuntaan, koska romaniksi julkaisee harva. Romanikielistä 
kirjallisuutta julkaisseista Suomen Mustalaislähetys ry:n (nyk. Romano Missio ry:n) 
perustajan Oskari Jalkion (Johansonin) (1882–1952) sanottiin olleen ainoa ”valko-
lainen”, joka hallitsi sujuvasti romania (Valtonen 1968: 51). Jalkio kirjoitti artik-
keleita romanikielestä, käänsi romaniksi lauluja ja virsiä sekä laati kirjasia roma-
neista. Hän keräsi myös suunnilleen Thesle�n (1901) sanakirjan laajuisen sanasto-
materiaalin, joka on Romano Mission hallussa. Jalkion toimittamaan materiaaliin 
perustui Bourgeois’n (1911) L’esquisse d’une grammaire du romani �nlandais, joka oli 
suppea ulkomaalaisille tarkoitettu kielioppivihkonen. Toinen romanikielistä kirjal-
lisuutta julkaissut ei-romani, Pertti Valtonen, laati Helsingin yliopiston Aasian ja 
Afrikan kielten laitoksella 1960-luvulla ensimmäiset Suomen romania käsittelevät 
opinnäytteet: Valtosen pro gradu -tutkielma vuodelta 1964 tarkasteli indoarjalaisia 
sanoja Suomen romanissa ja lisensiaatintutkielma vuodelta 1968 Suomen romanin 
diakroniaa eri aikoina tehtyjen muistiinpanojen ja hänen omien kenttäkeruidensa 
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valossa. Valtonen julkaisi lisäksi JGLS:ssä kokoelman romanikielisiä tekstejä (1967) 
sekä artikkelin Suomen romanin tutkimuksen historiasta (1969). Hän käänsi roma-
niksi Markuksen evankeliumin (1970) ja julkaisi etymologisen sanakirjan vuon-
na 1972. Väitöskirjatyö Indoarjalaisen perusaineksen säilyminen Suomen mustalaisten 
kielessä jäi keskeneräiseksi, ja sen käsikirjoitus on säilytteillä Helsingin yliopiston 
Aasian ja Afrikan kielten laitoksessa. 

Sekä teosten määriä että sivumääriä tarkastellen valtaosan romanikielisestä kir-
jallisuudesta on julkaissut Viljo Koivisto. Viljo Koivisto on toiminut vuosikymmeniä 
aktiivisesti romanikielen opetuksen, elvyttämisen ja kehittämisen hyväksi ja ollut 
pitkään aktiivinen myös hengellisissä piireissä. Koivisto opetti jo 1970-luvulla ro-
manikieltä romaniväestölle järjestetyillä kursseilla (Koivisto 2003: 18). Vuonna 
1973 Mustalaislähetys ry. (nyk. Romano Missio ry.) järjesti kolme peruskoulutusta 
täydentävää kurssia Kiteellä, Limingassa ja Mieslahdessa, ja vuotta myöhemmin 
pidettiin kaksi vastaavaa kurssia Korpilahdella ja Niittylahdessa (Koivisto 2003: 
18). Vuonna 1980 Jyväskylässä järjestettiin romanikieltä opettaville etupäässä or-
togra�aan keskittyvä kurssi, jota Koivisto opetti (Koivisto 2003: 19). Koivisto oli 
myös opetusministeriön 1960–1970-lukujen taitteessa asettaman mustalaiskielen 
ortogra�akomitean jäsen. Myöhemmin hän toimi tutkijana opetusministeriössä ja 
Vaasan yliopistossa. Vuonna 2006 tasavallan presidentti myönsi hänelle opetusneu-
voksen arvonimen. Koiviston lisäksi romanikielistä kirjallisuutta ovat romaneista 
julkaisseet Miranda Vuolasranta ja Armas Hagert, jotka ovat molemmat opetta-
neet romanikieltä, sekä Henry Hedman, joka on toiminut romanikielen opettaja-
na ja työskentelee nykyisin tutkijana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. 
Lehtikirjoituksia romaniksi ovat lisäksi julkaisseet ainakin Tuula Åkerlund, Anette 
Åkerlund ja Kimmo Granqvist.

Romaneista harva osaa kirjoittaa hyvin romanikieltä. Kirjallisen tradition suppeus 
näkyy hyvin siinä, että 1990- ja 2000-luvuillakin, jolloin eniten kirjallisuutta on il-
mestynyt, romanikielisten teosten kirjoittajien määräksi jää alle viisi. Romanikielen 
ensi sijassa oraalista luonnetta re�ektoi kirjoittajien vähyyden ohella myös romani-
kielisten materiaalien niukka levinneisyys romanikoteihin. Teosten lukijamääriä ei 
ole tutkittu, mutta vaikuttaisi uskottavalta, että suomesta käännetty romanikieli on 
monin paikoin siinä määrin vaikeaselkoista, että teoksia tuskin luetaan runsaasti.

Kirjallisen kulttuurin suppeuteen on muitakin syitä kuin kirjoittajien vähyys. 
Osa niistä liittyy kieliyhteisön jäsenten perinteisiin, osa taas romanikielen ase-
maan ja tehtäviin käyttäjäyhteisössään. Romanikieli on elänyt Suomessa noin 350 
vuotta käytännössä vain puhuttuna koti- ja salakielenä (Valtonen 1968: 241–54; 
Sammallahti 1972b: 31–2; Leiwo 1999: 129). Hedman (2004: 42) toteaa, että ro-
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manikielen merkitys ilmenee paitsi identi�oitumisena ryhmään, myös rajana val-
taväestöön nähden. Ryhmään identi�oitumisella tarkoitetaan tässä sitoutumista 
romanien tapoihin ja elämään. Romanikielen statuksesta salakielenä Suomessa ja 
muualla ovat maininneet monet, kuten Kristfrid Ganander (1780), Pertti Valtonen 
(1968: 241–5), Martti Grönfors et al. (1997: 175), Helena Pirttisaari (2002: 17–8), 
Peter Bakker ja Hristo Kyuchukov (2000: 30) sekä Daniel Holzinger (1995). 

Kirjallisen perinteen käynnistymisen tiedetään kohdanneen vaikeuksia juuri kie-
len yhteisöllisen luonteen vuoksi, koska kirjallisen muodon on pelätty auttavan ul-
kopuolisia oppimaan kieltä. Esimerkiksi Viljo Koivisto pyysi aikoinaan oppimateri-
aalien tuottamiseen julkisesti luvan romaniyhteisöltä. Hedmanin (1996) opettajan 
opasta saattoivat tilata Opetushallituksesta romanikielen opettajat ja muut roma-
niväestöön kuuluvat, muttei pääväestö. Romanilehdissä romanikielisiä kirjoituksia 
saattoi pitkään julkaista edellyttäen, että suomennosta ei liitetty mukaan; nykyään 
kuitenkin suomennoksia on alettu toivoa rinnalle.

Kirjallisen tradition suppeudella on seurauksia myös kielentutkimuksen metodii-
kalle. Kaikki kirjoitettuun kieleen nojautuva tutkimus joutuu kuvaamaan vain muu-
tamia idiolektejä, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Itämurre, jota Hed-
man ja Vuolasranta edustavat, on Suomessa levinnein; vaikkakin varsinaisesti itä-
murretta puhutaan samalla alueella kuin suomen kielen savolais- ja kaakkoismur-
teita, tavataan sitä romanien muuttoliikkeen vuoksi paikoin jopa Länsi-Suomessa 
(vrt. myös Valtonen 1968: 247). Koivisto puolestaan kuuluu länsimurteen puhujiin. 
Lisäksi iso osa romaniksi painetusta kirjallisuudesta on käännöskieltä, jolloin lähtö-
kielen vaikutus varsinkin rakenteiden valintaan on huomattava.

Kuten on erotettava tiukasti toisistaan tutkimustraditio ja romanien tarpeisiin 
ajateltu muu kirjallinen perinne, on myös tehtävä ero tutkijoiden merkintätapojen 
ja romanin oikeinkirjoituksen välillä. Aineistojen ortogra�sissa käytänteissä esiin-
tyy runsaasti vaihtelua sekä aineistojen välillä että niiden sisällä. Vaihtelu johtuu 
osittain oman kielenhuollon ja standardisoinnin puuttumisesta, osittain suomen 
sekä ortogra�sesta että fonologisesta interferenssistä. Tärkeimmät vaihtelutyypit 
ovat seuraavat:

1) pitkien vokaalien merkitseminen. K. J. Kemellin muistiinpanoissa pitkät vo-
kaalit merkitään akuutilla.

2) geminaatat. Sanan lopussa tavataan vanhemmissa lähteissä ruotsin mallin mu-
kaisia geminaattoja, esim. duk — dukk ’kipu’, rat — ratt ’yö’, sonak — sonakk 
’kulta’. Geminaatta on itse asiassa Suomen romanin tavurakenteen hyvämuo-
toisuuden ehtojen mukainen, koska Suomen romani on omaksunut germaa-
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nisista ja skandinaavisista kielistä tavunkeston ja painollisuuden korrelaation 
siten, että painolliset tavut pyrkivät olemaan kaksimoraisia. 

3) vokaalimerkkien y ja ü vaihtelu. Thesle�n konemuotoisessa aineistossa vo-
kaalia [ü] on merkitty grafeemeilla <y> ja <ü>, esim. tryjum — trüjum 
’ympäri’, trystal — trüstal ’ympäri’.

4) vokaalimerkkien o ja å vaihtelu, esim. gong — gång ’kerta’, poor — påår ’sul-
ka’.

5) i:n ja j:n vaihtelu erityisesti sanan alussa ja lopussa, esim. iek — jek ’yksi’, däi 
— däj ’äiti’, rai — raj ’herra’. Sananloppuinen puolivokaali on itse asiassa 
kielen rakenteen motivoima, koska se esiintyy pintageminaattana sijataivu-
tuksessa, esim. [dajːa] ’äiti: obl.sg’ tai ’äiti: nom.pl’.

6) erilaiset merkintätavat romanikielen suomesta poikkeaville äänteille [ʃ, x, ʧ, 
ʤ]:

äänne grafeemi esimerkki
 ʃ š veš ’metsä’ 
 sch vesch ’metsä’
 sh nasha ’karata’
 x addaa ’nostaa’
 ch chaddaa ’nostaa’
 ʧ č čirikli ’lintu’
 tš tširikli ’lintu’
 tsch tschirikli ’lintu’
 tj tjetanes ’yhdessä’
 ʤ dž džuuli ’nainen’
 dz dzaala ’menee’
 ds dsuuli ’nainen’
 dsch gadscho ’ei-romani’
 ǧ ǧuuli ’nainen’
 tš tšuuli ’nainen’
 tsh tshuli ’nainen’
 z zumavaa ’noitua

7) Axel Kronqvist merkitsee aspiroituneita klusiileja [ph, th, kh] muista poiketen 
p’, t’, k’.
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Aktiivinen kielenhuolto ja voimakkaat pyrkimykset kielen säilyttämiseksi ja ke-
hittämiseksi kirjakieleksi alkoivat 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, jolloin kie-
len käytön vähenemisestä alettiin olla huolissaan. Opetusministeriön mustalais-
kielen ortogra�akomitean tehtävistä yksi oli laatia romanikielelle helppolukuinen 
ortogra�a ja sen pohjalta normatiivinen sanasto (1971). Ortogra�akomitean pu-
heenjohtajana oli Pentti Aalto ja jäseninä olivat Viljo Koivisto, Pekka Sammallahti 
ja Mirjam Karimus. Vastaavia pyrkimyksiä on ollut muuallakin Euroopassa, esim. 
Makedoniassa (Jusuf & Kepeski 1980), Espanjassa (Ramirez-Heredia 1993) ja erittäin 
onnistuneesti Itävallan Burgenlandissa (Halwachs 1996, 1998) (ks. myös Friedman 
1995; Hübschmannová 1995). Ortogra�akomitean suosittama kirjoitusjärjestelmä 
nojautuu paljolti suomen oikeinkirjoituksen periaatteisiin: pitkiä vokaaleja ja ge-
minaattoja merkitään grafeemin kahdennuksella, puolivokaaligeminaattoja jj ja vv 
vastaavat vokaali + puolivokaali -yhdistelmät merkitään <ij> ja <uv>, ja na-
saalisen vuodon aikaansaamia nasaalin ja soinnillisen klusiilin yhdistelmiä merki-
tään <mb, nd, ng>. Soinnittoman velaarisen spirantin [x] merkiksi tuli <ȟ> eikä 
muiden Euroopan romanimurteiden mukaisesti <x>, koska hattu-h:ta pidettiin 
Suomen romaneille intuitiivisempana. A�rikaattojen merkinnöiksi sovittiin liga-
tuurat <tš, dž>, ja aspiroituja klusiileja päätettiin merkitä <ph, th, kh>. 

Komitean työn tuloksena syntynyt oikeinkirjoitusmalli on suomen pohjalta help-
po ja nopea omaksua. Siinä ei kuitenkaan toteudu romanikielen kannalta foneemin 
ja grafeemin 1:1-suhde parhaalla mahdollisella tavalla, vaan se paikoin jopa moni-
mutkaistaa kielen rakenteen omaksumista, vrt. tša-i ’tyttö: nom.sg’ : <tšaija> pro 
/tša-jja/ ’tyttö: obl.sg/nom.pl’, <džeijom> pro /džejjom/ (< dželjom) ’mennä: 
pret-pret.1sg’. Ortogra�akomitean ehdottama malli on kuitenkin nykyisin jo varsin 
vakiintunut kirjoissa ja lehtikirjoituksissa.

Romanin kirjallisen tradition merkitys on nähtävä vähintään nelitahoisena: en-
sinnäkin se on kielen dokumentoinnin — sen säilyttämisen ja siirtämisen — kei-
nona keskeinen varsinkin, kun romanikieltä yhä harvemmin omaksutaan luonnol-
lista tietä muulta romaniyhteisöltä lapsuudessa. Tosin kirjallisen tradition arvoa 
kielen välittäjänä sukupolvelta toiselle alentavat kielen kouluopetuksen ja aikuis-
opetuksen puutteet. 1990-luvun jälkipuolella peruskouluikäisistä arviolta 1 700 
romanilapsesta vuosittain romanikielen opetusta sai keskimäärin 250 lasta noin 10 
paikkakunnalla (Eine Lillberg, suullinen tiedonanto 3.8.2004). Opetushallituksen 
vuosina 2001-2002 yhdessä Romaniväestön koulutusyksikön kanssa toteuttama 
valtakunnallisen romanilasten Perusopetusprojekti osoitti kouriintuntuvasti roma-
nin opetuksen edelleenkin supistuneen lain suomista mahdollisuuksista huolimatta. 
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Vuosina 2000-2001 vain 20 peruskoulussa järjestettiin romanikulttuurin ja -kie-
len opetusta, johon osallistui kaikkiaan 859:stä romanioppilaasta ainoastaan 73 
(8,5 %). Aikuisopetus tavoittaa vain pienen osan romaneista.

Toiseksi tuotettu kirjallisuus lisää kielen arvostusta ja parantaa siten sen asemaa 
osana romanien identiteettiä. Kielitieteellisessä kirjallisuudessa on kiistelty julki-
sen kielenkäytön ja kirjoitetun kielen merkityksestä kielen säilymiselle. McConvell 
(1992) ja Crystal (2000) pitävät uhanalaisten kielten julkista käyttöä keskeisenä, 
koska se parantaa kielten pro�ilia ja symboliarvoa sekä lisää kielen arvostusta sen 
käyttäjien keskuudessa. Toisaalta Fishman (1991) katsoo, ettei uhanalaisten kielten 
julkisesta käytöstä ole hyötyä, ellei kieliä käytetä täysin kodeissa ja kieliyhteisös-
sä.

Kolmanneksi kirjallisen perinteen muotoutuminen parhaimmillaan laajentaa 
kielen käyttöalaa, minkä tärkeyttä ei voida liikaa korostaa, kun kielen käyttö sen 
aiemmin pääasiallisissa funktioissa vähenee. Aiemmin pääasiassa puhuttuina elä-
neiden kielten, kuten Suomen romanin, kehittäminen kirjoitettuun muotoon ei tue 
aivan kiistatta kielten säilymistä, koska se saattaa johtaa suullisen tradition heik-
kenemiseen (Mühlhäusler 1990). Kirjoitusjärjestelmän luomisen ehtona on jonkin 
murteen valitseminen sen perustaksi ja siten hallitsevaksi. Tästä seuraa heikom-
paan asemaan jääneiden varianttien aseman vaikeutuminen entisestään ja kielel-
lisen monimuotoisuuden vähentyminen. (Granqvist 2006.) Neljänneksi kirjallinen 
traditio on yleensä kielen muutosta jarruttava, konservatiivinen voima; tällaisena 
kirjallinen käyttö suojelee osaltaan romanikieltä nopeilta muutoksilta, jotka uhkaa-
vat rikkoa sen rakenteen. 
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Kimmo Granqvist
Finnosko tšimbengo instituutos

Kaalengo tšimb aro ranniba

Kaalengo tšimb rannibosko traditios hin horttas terno ta trang. Kaalengo tšimb hin 
sigide aaȟtas kaalengo iego huupako tšimb ta tšoraȟkaano tšimb, so hin innasto 
rakkade kaalengo maȟkar. Tšimbako ranniba ta vaure oppenbaarimen rikkiba hin 
kutti traȟte dooleske ka kaale hin tenkade at jakkes gaaje sikjunas kaalengo tšimb. 
Kaale hin kamle te rikkaven pengo tšimb tšatšes pengo iego.

Aro kaalengo tšimb hin oppenbaaride sikjibosko liine ta dui bare laavesko liine. 
Vaaguno sikjibosko liin so hin veegade sas Viljo Koivistosko aabisliin Drabibosko ta 
rannibosko byrjiba (1982). Doolesko paalal hin tšerde vauroȟlaaga sikjibosko liine 
Viljo Koivisto, Miranda Vuolasranta (nii vaure ranniboskiirensa) ta Henry Hedman. 
Koni fuortune kaalengo tšimbako laavesko liine hin Viljo Koivistosko oppenbaari-
men aro 1994 ta 2001. Aro kaalengo tšimb hin risade triin Baro liinesko evankeliumi: 
aro 1969 Pertti Valtonen risadas Markusesko Evankeliumos, aro 1971 Viljo Koivisto 
Johannesesko Evankeliumos ta aro 2001 Henry Hedman Luukasko Evankeliumos. 
Oskar Jalkio ta Viljo Koivisto hin nii tšerde dui passibosko džambibongo samlibi. 
Buut stött rannibi  hin oppenbaaride kaalengo tšimbaha aro kaalengo patri Romano 
Boodos, Latšo diives, Zirikli ta Elämä ja Valo, bi balamengo ta paramiisengo liine ta 
vauro rankano litteratura fottuna pannaki pherdes.

Bi douva hin endo horttas fuortuno at kaalengo tšimb hin rannide. Doi hin staar 
doȟ. Vaagunes ranniba hin veerakiiro tšimbako dokumentos so jelpila ameen te 
rikkaven phallo kaalengo tšimbata ta te den douva kentenge ta terne komujenge. 
Aka diives kenti naa ofti na sikjuna kaalengo tšimb pengo phurnidenna elle vauro 
kaalengo maȟkar sar joon tšerde sigide. Rannibosko tšimbata aaȟȟelas pannaki 
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buutide buutide gottiba om kaalengo tšimb sikjanas buutide aro divisako tšeere ta 
aro skoola. Doolesko ȟaal hin horttas tungavitiko at kaan naa dosta buut kenti lena 
sikjiba aro pengo iego tšimb.

Vaures me passaa at saare liine  ta patri so hin oppenbaaride kaalengo tšimbaha 
fendjavena tšimbako status. Jakkes kaalengo tšimbata velas hilo tiija baaride dielos 
aro kaalengo identiteetos.

Kaan ka kaale na butte na rakkavena kaalengo tšimb it buut aro tšeer, aro mark-
ni ta apo drom, tšiȟko velas om kaalengo tšimb laȟȟelas neve funktii ta thaane. 
Doi jelpilas buut om  kaalengo tšimbkin lelas rannibosko traditios jakkes sar koni 
buutide vaure Europako tšimba. Me tenkavaa at kaalen naa sote traȟȟen at kaa-
lengo tšimb naa butte na aaȟȟela innasto kaalengo iego tšimb, om douva rannena 
ta gaajekin vojuna drabaven douva: douva hin hortttas drouvo butti ka komunis 
kammela te sikjavel tši nevo  tšimb ta naa buut komuja iisuna douva.

Aka diives kaalengo tšimb ömsula horttas hastigas dooleske ka kaale rakkavena 
douva innasto kutti ta saare kaale hajuvena fendide �nitiko tšimb. Sakko tšimb 
ömsula, bi horttas hastigo ömsiba na  tšiȟko doolesko ka douva vojula te phagavel 
tšimbako struktuuros jakkes at tšimbata vela bilokko te sikjuven ta te sikjaven  vau-
renge. Ranniba hin iek konservatiivo džoor so ȟukkurjila tšimbako ömsiba.
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Henry Hedman
Finnosko tšimbengo instituutos

Romanitšimb aro mo džiiben

Mo vaaguno tšaliba aro rannime romanitšimb fanudas 1980, ka me dživudom aro 
Sveittoko them. Me liiom sikjiboskeeresko butti aro ȟou fröijime skoula. Me lii-
om lova te sikjavaa romanes romanekentenge. Koni baaride probleemos sas fot-
tiba romanitšimbako rannime materiaalosta. Me liiom iek �nitiko džeeno Aleka 
Stobineatta kopios Arthur Thesslefesko laavenna ta panna doolengo bansibosta. 
Panna maan sas normativesko tillaave, so me barjudom ka rakkadom phurane tšim
bakodžaanibongiirensa. Daala sas dola tiija neer innasto materiaale so maan sas, ta 
katta me tšerdom mo sikjiboskomateriaalos. Me sikjudom te hajuves sar importanto 
hin te tšeeres ta fäärdaves romanitšimbako materiaalos aro sikjiboskobutti.

Vaȟka sigide me hajudom te rakkaves romanes, mena na aaȟdom tšatšo doo-
lesko rannime muodata. Sikjiboskeresko buttiako svaariba siiladas maan te rootes 
— sar te sikjavaa romanes. Me sas ȟunjom romanesko rakkiba, dola tiijata ka som-
mas kentos. Bi na sommas alti tšatšo dotta, sar douva mostulas rannes, rakkaves ta 
sar te bansaves stedeskomuodi ta verbengo tiijakomuodi. Ka me naas sigide liiom 
tšii sikjiba, maan sas mostiba te tšeeres drouves buttia, te me vojudom te sikjaves 
kenten. Sar me naalal phenjom, maan sas generaalopinsiba laavengo phennibosta, 
bansimosta ta tiijakomuodenna. Vauro probleemos sas sikjiboskoplaanesko fottiba 
— na sas tšii hajiba dotta, save fröijime bereȟȟeskohuupenge, tšimb mote sikjaves. 
Maan sas mostiba te fäärdäves mo butti, bi panna me undravaa, ke dola sikjikuune 
sikjute tšii mango ”utšunodžaanibosko” sikjibosta. 

Ka me aujom Finitiko Them maan sas butide romanitšimbako materiaale. 
Me liiom dielos mo vaaguno romanotšimbako sikjiboskokursos aro Jyväskylä, 
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kai Viljo Koivisto sas sikjiboskeero. Kouva kursesko diiben sas merknime ranni-
me romanitšimbako sikjibosko ȟaalesta. Koivistosko sikjiba diias klaaro hajiba 
romanitšimbako gramatiikosta. Panna me liiom butide materiaale, so sas jelpimes-
ke naalune sikjiboskobuttiake. Jakkes me byrjydom sikjiboskobuttia aro fröijime 
Finitiko phannipi, kai me sikjidom romanes romane startenge. Joon sas lohane, ke 
joon liine te sikjuven pengo iego tšimb. Joon pinsate tšimbako sikjibosko ȟaalesta 
fendide kuȟȟibosko pinsiba sar sigide leen sas. Panna na aaȟdas buut rannime dra-
biboskomateriaale naaka sikjiboskoliine helle.

Mo vauro tšaliba aro rannime romanotšimbako muoda fanudas maȟkar 1980 
bereȟ, ka maa khaarte ȟeerunosikjiboskeereske aro dui triintapaȟ tšooneske kursos 
aro Baro Fooros. Dola dui kurssengo paalal föddadiilo douva materiaalos naaveha 
”Sikjiboresko liinesko gramatiko, so aulo auri bereȟ 1995. Me som loȟano dotta, te 
maan hin aaȟdas vojiba, vaure romanitšimbako sikjibongiirensa ta materiaalengo 
tšeerinbongiirensa, te fendjaves mengo rannime tšimbako stedos. Tšimbako fend-
jiba ta roodiboskobutti hin fanudas aro Finnesko Tšimbengo Institutos (Kotus), kai 
hin dui roodibongiirengo buttia. Panna doori hin romanitšimbako phajakiirengo 
huupa, so sas börjime bereȟ 1997.

Buut fröijime maneeri hin tšerte te lel tšimb butide dživimeske. Butide hin ran-
nime aro romaneorganisatsengo patrenna. Meen hin iego Romano Miritš –radio-
programmo iek var aro kurko, katta vojuvena te ȟunnen neevibe romanes. Panna 
romanitšimbako sikjiba hin byrjyde fröijime ring aro kurssen hilo Finitiko Them. 
Liine, Bibliako fröijime evangeliome hin risate romanes. Hin panna drabibosko-
liine, video�lme, džambibosko-dvd romanes. Tšimbako stedos hin fendjudiilo sar 
douva hin sigide aaȟdas. Tšeeribi ta materiaale hin jelpate tšimbako sikjiba, bi koni 
fendide velas, ka saare rakkavenas pengo kentenge romanes tšeere. Uutan douva na 
fanula, tšimb meerela kuti tiijako paalal. Dooleske meen mote sikjaven aro skouli ta 
klubbi romanes. Media sar TV, radio, netti hin jelpibi džeenom doolensa ame voju-
vaha fendjaven mengo tšimb. Douva na mote naȟuves! Douva hin mengo barvaliba 
ta iegiba, so mote siilaves sar kuȟ guosos.

Me paarkavaa mo phurnide, koone hin diine mange bi ka sommas kentos, naalu-
no tšaliba mengo tšimb. Horttas me som paarkime mo Amanda mamjake, koon rak-
kadas perfekto romanes. Latta me liiom butvares te puȟȟes sikjiba dola saakenna so 
tšalade romanitšimb. Mango iego huupata me liiom me iego tšimb, so me piravaa ta 
kammaa pappales te dikkes veeros ta te tšeeres butti doolesko ȟaal.
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Henry Hedman
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Romanikieli elämäni varrella

Ensi kosketukseni kirjalliseen romanikieleen tapahtui 1980-luvulla asuessani Ruot-
sissa. Minulle mahdollistui romanikielen opettajan toimi kuudessa Ruotsin kou-
lussa. Sain tilaisuuden opettaa romania romanilapsille. Suurimmaksi ongelmaksi 
muodostui puute kirjallisesta romanikielisestä materiaalista. Sain eräältä Suomen 
romanilta, Aleka Stobinilta, kopioita Arthur Thessle�n sanastosta sekä sanojen tai-
vutuskaavoista. Lisäsanastona käytin normatiivisanastoa, jota täydensin haastatte-
lemalla vanhempia kielentaitajia. Nämä olivat lähes ainoat materiaalit, mitä silloin 
oli käytettävissä, ja niistä valmistin opetusmateriaalini. Opin myös ymmärtämään, 
kuinka tärkeää on romanikielisen materiaalin valmistaminen ja saaminen opetus-
työhön. 

Vaikka aiemmin osasin romania, en ollut varma sen kirjallisesta muodosta. 
Opettajana tuntemani vastuu pakotti minut paneutumaan kielenopetukseen. Olin 
kuullut romania puhuttavan lapsuudesta asti. En tosin ollut aina varma siitä, miten 
sitä pitäisi oikein kirjoittaa ja lausua ja miten taivuttaa sijamuotoja sekä verbien 
aikamuotoja. Koska en aiemmin ollut saanut kielessä mitään opetusta, jouduin te-
kemään kovasti työtä opettaakseni lapsia. Kuten edellä mainitsin, minulla oli jon-
kinlainen yleiskäsitys sanojen ääntämisestä, sanojen taivuttamisesta sekä aikamuo-
doista. Opetustehtävässä koin ongelmana myös opetussuunnitelman puutteen — ei 
ollut mitään käsitystä siitä, miten eri ikäluokille pitäisi kieltä opettaa. Tehtävä piti 
hoitaa, mutta ihmettelen, jos silloiset oppilaani oppivat jotakin liian ”korkeatasoi-
sesta” opetuksesta.
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Palattuani Suomeen minulla oli jonkin verran valmistamaani romanikielen ma-
teriaalia. Osallistuin ensimmäiselle romanikieliselle opetuskurssille Jyväskylässä, 
Viljo Koiviston toimiessa opettajana. Tuon kurssin anti oli merkittävä kirjallisen 
romanikielen oppimisen kannalta. Koiviston opetus antoi selkeän käsityksen ro-
manikielen kieliopista. Sain hankituksi myös materiaalia, joka oli avuksi tulevissa 
opetustehtävissä. Aloitin opetustehtävät suomen eri vankiloissa, joissa opetin ro-
manivangeille romania. Vangit iloitsivat saadessaan opiskella omaa kieltään. He 
tunsivat kielen opetuksen johdosta saavansa arvostusta enemmän kuin ennen sitä. 
Edelleenkään ei käytettävissä ollut kirjallista lukumateriaalia eikä oppikirjoja lii-
oin.

Seuraava kosketukseni romanin kirjalliseen muotoon tapahtui 80-luvun puoli-
välissä, kun minua pyydettiin pääopettajaksi kahdelle 3,5 kuukauden romani-
kielen peruskurssille Helsinkiin. Noiden kurssien tuloksena syntyi perusmateriaali 
Opettajan opas -nimiselle kielioppikirjalle, joka valmistui vuonna 1995. Iloitsen 
siitä, että minulla on ollut mahdollisuus yhdessä muiden romanikielen opettajien ja 
materiaalin valmistajien kanssa parantaa oman kirjakielen asemaa. Romanikielen 
huolto ja tutkimustyö on toteutettu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kautta, 
jossa on kaksi tutkijan tointa. Lisäksi siellä on romanikielen lautakunta, joka perus-
tettiin vuonna 1997.

Romanikieltä on yritetty monin eri keinoin elvyttää. Sitä on alettu käyttää roma-
nijärjestön lehdissä. Meillä on kerran viikossa oma Romano Miritš -radio-ohjelma, 
josta voi kuunnella romanikielisiä uutisia. Romanikieltä on myös alettu opettaa eri 
puolille Suomea perustetuissa kerhoissa. Oppikirjoja sekä Raamatun eri evanke-
liumeja on käännetty romaniksi. Romaniksi on myös lukukirjoja, videoita ja lau-
luäänitteitä. Kielen asema on parempi kuin aiemmin. Toimenpiteet ja materiaali 
ovat apukeinoja kielen oppimiselle, mutta tehokkainta olisi, että romania puhuttai-
siin kotona lapsille. Ellei näin tapahdu, kieli kuolee vähitellen. Tämän estämiseksi 
romania on opetettava kouluissa ja kerhoissa. Media, kuten TV, radio ja netti, on 
väline, jonka kautta kieltä voitaisiin elvyttää. Romanikieli ei saa kadota. Se on 
meidän rikkautemme ja omaisuutemme, jota tulee varjella kuten kallisarvoista esi-
nettä.

Olen kiitollinen vanhemmilleni, jotka antoivat minulle jo lapsuudessani ensi 
kosketuksen kieleen. Erityisesti olen kiitollinen Amanda-mummolleni, joka puhui 
täydellistä romania. Häneltä sain usein kysyä neuvoa kieleen liittyvissä asioissa. 
Heiltä kaikilta sain oppia kielen, jota rakastan, ja haluan edelleen nähdä vaivaa ja 
tehdä työtä sen hyväksi.
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Mertsi Lindgren
Finitiko Romano Forum

Mertsi Lindgrenesko drom romani 
tšimbako sikjiboskiireske

Vaaguno var, ka me ȟunjom romani tšimb, sas, ka me aaȟtom kentos. Me minsavaa, 
sar mango phurnide rakkade romani tšimb, ka joon kamjade garavel saaki manna. 
Me minsavaa niina, ka joon rakkade douva mange. Mango bari dako ta baro daa-
desko neer saare phurane rakkade romani tšimb butvares.

Aro botnosko skoolako apruno klassos me liijom vaaguno var romani tšimbako 
sikjiba. Mango sikjiboskiiri sas Tuula Åkerlund. Me minsavaa panna sar kalikosko 
diives, sar me ventadom doola stunni buut. Kuti tiijako paalal me liijom romani 
tšimbako vaaguno liin. Dotta liinesta aulo mange baro barvilbosko niš.

Kaan ka me dikkaa paalal mo tšiviba, me džaanaa, te romani tšimbako sikjiba 
merknadas buut mango romano džintake, me tenkadom loȟanes: Kaan me aaȟȟaa 
hortto romano, ka me sikjuvaa mengo iego tšimb. 

Bereȟ dui aadur ta dui me aaȟtom vaaguno var aro sikjibosko tšeeresko stellime 
romani tšimbako sikjibosko skoola. Doorita me liijom douva džinta te me kam-
maa te vel romani tšimbako sikjiboskiireske. Ajasaavo tenkiba aulo mange, ka me 
rakkadom dola niijalesko skoolako sikjiboskiirensa, Henry Hedmaneha ta Tuula 
Åkerlundeha.

Doolesko paalal me hin buut aaȟtom aro tšimbako sikjiboskiirengo skoola. Dola 
divisa rikkavena dui var aro bereȟ.

Dola sikjibosko ta mango iego sikjibosko ȟaal mango iego tšimbako džaaniba 
hin aulo baarideske. Bereȟ dui aadur ta staar aro Baro Fooros sas phirro romani 
tšimbako sikjiboskiiresko butti, dooles me rootidom, ka Tuula Åkerlund bihadas 
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maan. Me liijom douva butti ta doolesko paalalta me hin tšertom sijkiboskiiresko ta 
skoolako jelpiboskiiresko buttia doori. Me sikjavaa romani tšimb aro panȟto skoo-
la aro Baro Fooros, maan hin biȟȟo dui skolakuune, koonen staavena aro mango 
stunni.

Douva sikjibosko butti hin horttas drouvo, doolesko doȟ te aro sikjibosko gruppi 
aaȟȟela frohlaagi bereȟȟesko skolakuunen. Sar aro iek skoola maan hin it tiija dui-
to klassosko skolakuuno ta eftato klassosko skolakuuno. Ajasaavo faniba kammela 
buut sikjiboskiiresta ta niina skolakuunenna, langȟto džintakiiriba.

Hin aaȟtas loȟano te dikkes, sar itȟlaaga loȟano džinta ta �nitiko-romano iden-
titeetosko laȟiba me hin dikjom aro mango skolakuunen sar maan sas dola tiija, ka 
me vaagos liijom romani tšimbako sikjiba.

Aro naaluno tiija, me kammaas, te romani tšimbako sikjiba lelas butide veera- ta 
butide sikjibosko divisa ta doi mostulas aaȟȟel alti tšimbako hortto džaaniboskii-
ren. Mango džintata Henry Hedman ta Tuula Åkerlund aaȟȟena horttas tšiȟka ro-
mani tšimbako sikjiboskiiren. Aaȟȟelas niina tšiȟko, te romani tšimbako sikjiba 
rikkavenas jakkes, te ajasaave terne niina, koonen hin džintaha romani tšimbako 
sikjibosta, vojuvenas aaȟȟen it aro sikjiba ta jakkes joon sikjuvenas niina romani 
tšimb, jakkes tšimbako rakkiboskiiren venas butide.
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Mertsi Lindgren
Suomen romanifoorumi

Mertsi Lindgrenin tie 
romanikielen opettajaksi

Ensimmäinen kerta, jolloin muistan kuulleeni romanikieltä, ajoittuu lapsuuteeni. 
Muistan, kuinka vanhempani puhuivat romanikieltä salatakseen jotain asiaa mi-
nulta; muistan myös tilanteita, joissa vanhempani puhuivat sitä minulle. Ukin ja 
mummun kotona muistan myös kaikkien ”vanhojen” puhuneen romanikieltä aika 
paljonkin. 

Peruskoulun yläasteella seitsemännellä luokalla sain ensimmäisen kerran ope-
tusta romanikielessä, opettajana oli jo silloin Tuula Åkerlund. Muistan tilanteen 
vieläkin kuin eilisen päivän. Minua jännitti suunnattomasti, ja odotin aina innok-
kaasti näitä tunteja. Sitten jonkin ajan kuluttua sain romanikielisen aapisen ja pidin 
tätä kirjaa lähes suurimpana aarteenani. Näin aikuisena muistellessani noita hetkiä 
tajuan, että romanikielen opiskelulla oli todella suuri merkitys suomi-romani-iden-
titeetin rakentumisessa: ajattelin tuolloin, että nyt olen oikea romani, kun opiske-
len meidän omaa kieltämme!

Kuinka minusta sitten tuli romanikielen opettaja? Opiskellessani Iso Kirja -raa-
mattuopistolla teologiaa suoritin työharjoittelun Virossa, seurakunnassa, jossa pas-
torina oli romani. Virossa romaneiden äidinkielenä on romanikieli. Työharjoitteluni 
aikana (4 kk) opin siis Baltian romanikielen murretta ja myös viron kieltä. Osaan 
molempia kieliä sen verran, että selviän arkipäivän tilanteissa. Tämä Baltian roma-
nikielen murre on minulla tavallaan pohjana suomen romanikielen murteeseen.

Vuonna 2002 olin ensimmäisen kerran Opetushallituksen järjestämillä romanikie-
len opetuspäivillä. Siellä sain oikeastaan kipinän alkaa opiskella romanikieltä kie-
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len opettajan ammatti mielessä. Ajatuksiini vaikuttivat suuresti opettajien ammatti-
taito ja erittäin kannustava ote. Opettajina opetuspäivillä olivat tuolloin Henry 
Hedman ja Tuula Åkerlund. 

Tämän jälkeen olen ollutkin melkein jokaisilla romanikielen opettajien opetus-
päivillä. Päiviä on noin kaksi kertaa vuodessa. Opetuspäivien opetuksen ja oman 
opiskelun avulla kielitaitoni on karttunut. Vuonna 2004 Helsingin kaupungilla 
avautui romanikielen opettajan pesti, johon hain Tuula Åkerlundin kannustama-
na. Pääsin kyseiseen tehtävään, ja olen toiminut siinä elokuusta 2004 lähtien ro-
manikielen opettajana sekä koulunkäyntiavustajana. Opetan romanikieltä viidessä 
Helsingin koulussa, oppilaita käy tunneilla yhteensä 22. Opettaminen on todella 
haasteellista opetusryhmien laajan ikäjakauman vuoksi, esim. yhdessä ryhmässä 
nuorin opiskelija on toisella luokalla koulussa ja vanhin seitsemännellä. Tällainen 
tilanne vaatii niin opettajalta kuin myös oppilailta paljon kärsivällisyyttä ja todel-
lista kiinnostusta.

On ollut mahtavaa huomata samaa innostusta ja suomi-romani-identiteetin löy-
tämistä oppilaissani kuin itsessäni silloin vuonna 1997, jolloin ensimmäisen kerran 
sain opetusta romanikielessä.

Tulevaisuudessa toivoisin, että romanikielen opetukseen panostettaisiin enem-
män: opetuspäiviä saisi olla useammin ja mukana täytyisi aina olla kielen todelliset 
taitajat ja mielestäni ainoat osaavat opettajat Henry Hedman ja Tuula Åkerlund. Olisi 
myös hienoa, jos romanikielen opetus järjestettäisiin niin, että kaikki romaninuoret, 
jotka ovat kiinnostuneita romanikielen opetuksesta, voisivat olla mukana opetukses-
sa ja näin oppisivat romania; tällöin myös kielen osaajien joukko kasvaisi.
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Leena Savolainen
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Viittomakielten kirjallistuminen 
Suomessa

1 Kieli ja sen käyttäjät

1.1 Viittomakielen ja kuurojen historiasta Suomessa

Suomen kuurojenyhteisön muodostuminen sai alkunsa, kun kuuro Tukholmassa 
koulunsa käynyt suomalaismies Carl Oscar Malm perusti ensimmäisen kuurojen-
koulun Porvooseen 1846 (Salmi & Laakso 2005: 41). Saadakseen kuurojenopetuk-
selle pysyvän rahoituksen Malm halusi osoittaa viranomaisille opetusta tarvitsevien 
kuurojen määrän. Porvoon ja Turun tuomiokapitulit järjestivätkin Malmin pyyn-
nöstä laskennan, ja sen perusteella tiedetään, että vuonna 1850 Suomessa oli 1568 
kuuroa henkilöä (Salmi & Laakso 2005: 44–45).1 

Alkuvuosien rahoitusvaikeuksista päästyä kuurojenkouluja perustettiin nopeaan 
tahtiin muuallekin Suomeen: Turkuun 1860, Pietarsaareen 1861 ja Kuopioon 1862 
(Salmi & Laakso 2005: 49, 149). Elettiin viittomakielen vapaan käytön, hyväksyn-

1 Vuonna 1850 koko Suomen väkiluku oli 1 636 900 (Aunesluoma & Heikkonen & Ojakoski 2005: 
16).
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nän ja arvostuksen aikaa aina 1890-luvulle saakka. Opetus kouluissa oli pääsään-
töisesti viittomakielistä ja osa opettajistakin itse kuuroja. Puhuttua kieltä, suomea 
tai ruotsia tai molempis, opetettiin kirjoitetussa muodossaan. Koulutuksen myötä 
kuurot saivat mahdollisuuden tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa aivan uudella 
tavalla, itsenäisinä toimijoina.

Ennen kuurojenkouluja kuurojen ihmisten keskinäiset kohtaamiset ovat toden-
näköisesti olleet hyvin satunnaisia. Suomi oli ennen 1800-luvun puoliväliä varsin 
harvaan asuttu maa, ja liikkuminen kävellen esimerkiksi kaupungista toiseen oli 
hidasta ja vaivalloista (hevosia oli vain pienellä osalla väestöä), matkaaminen ei 
ylipäätäänkään ollut suvaittua, ja lisäksi ihmisiä sitoivat kotiin maa- ja muut työt 
(Rainò 2004a: 19–21). Käytännössä kuurojen keskinäiset kohtaamiset ovat tuolloin 
siis olleet hyvin harvinaisia ja satunnaisia eikä viittomakieltäkään voinut syntyä 
(perheen sisäisiä niin sanottuja kotiviittomia lukuun ottamatta). Kuurojen koulu-
opetuksella oli siten kaksi valtaisaa vaikutusta: syntyi kuurojenyhteisö ja uusi kieli. 
Kieli ei tosin syntynyt tyhjästä, sillä kouluissa käytettiin Malmin Ruotsissa oppimaa 
ruotsalaista viittomakieltä. 1900-luvun alkupuolella julkaistujen sanakirjojen (Hirn 
1910–1916; Österberg 1916) perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että viimeistään 
kyseisten teosten laatimisaikaan Suomessa käytetty viittomakieli oli erkaantunut 
ruotsalaisesta alkuperästään niin paljon, että voidaan puhua itsenäisestä kielestä 
(Jantunen 2001: 30). On arvioittu, että Malmin Suomeen tuomaa viittomakieltä 
olisi kuurojenkoulujen välityksellä 1800-luvun loppuun mennessä omaksunut jo 
noin 1000 kuuroa (Rainò 2004a: 25).

1800-luvun lopulla koulutus sai Euroopassa ja Yhdysvalloissa vahvoja vaikuttei-
ta nationalistisesta ja evolutionistisesta ajattelusta. Koulutus nähtiin keskeisimpänä 
keinona tehdä ihmisistä kyseisten ideologioiden mukaisesti toimivia ja ajattelevia 
kansalaisia. Nationalismissa pyrittiin yksi kansa – yksi kieli -ajatteluun, jonka mu-
kaan vähemmistökieltä käyttävät tulisi sulauttaa valtaväestöön. Evoluutioteoriassa 
inhimillisen toiminnan nähdään kehittyvän jatkuvasti yksinkertaisista muodoista 
monimutkaisempiin, ja koska viittomakieliä pidettiin puhuttuihin kieliin2 verrattu-
na alempiarvoisina kielen muotoina, niistä piti pyrkiä eroon. (Salmi & Laakso 2005: 
144.)

2 Tässä tekstissä ilmaisulla ”puhutut kielet” viitataan ihmiskielten vokaalis-auditiivisiin muotoihin 
eli kaikkiin niihin kieliin, joita tuotetaan ääntöelimillä ja vastaanotetaan kuuloaistilla. Ilmaisulla 
”puhe” viitataan puolestaan näiden kielten artikuloituun muotoon.Viittomakielet ovat gesturaalis-
visuaalisia kieliä, joita tuotetaan käsillä, kasvoilla, päällä ja vartalolla ja vastaanotetaan näköaistilla. 
Ihmiskielten kolmas muoto on gesturaalis-taktiilinen, jossa viittomakielen viittomia vastaanotetaan 
tuntoaistilla. Taktiilit viittomakielet eivät ole itsenäisiä kieliä, vaan perustuvat näköaistilla vastaan-
otettaviin viittomakieliin.
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Viittomakielelle suotuisa kuurojenopetuksen aikakausi Suomessa päättyi, kun 
vuonna 1892 opetuksessa päätettiin siirtyä osassa muuta Eurooppaa jo jonkin ai-
kaa käytössä olleeseen puhemetodiin (periaatepäätös siirtymisestä oli tosin tehty jo 
vuonna 1877 ja menetelmää oli kokeiltu Kuopion kuuromykkäinkoulussa jo 1874–
1877; Salmi & Laakso 2005: 151, 152). Tällöin tuli voimaan kuurojenkouluissa 
käytettäviä opetusmetodeja koskeva asetus. Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään: 
lahjakkaimpia, niin sanottuja a- ja b-oppilaita opetettaisiin pelkästään puheella ja 
heikkolahjaisimpia c-oppilaita kirjoittamalla ja sormiaakkosilla (Salmi & Laakso 
2005: 156). Lahjakkuudella tarkoitettiin ainoastaan kykyä oppia puhumaan. Myös 
kuurojenkoulujen toiminta muutettiin oppilaiden ryhmäjaon mukaiseksi, jolloin 
osasta kouluja tuli a- ja b-oppilaiden puhemetodikouluja ja osasta ns. kirjoituskou-
luja, joihin c-oppilaat sijoitettiin (2005: 158).

A- ja b-oppilaat olivat mitä ilmeisimmin tavallisesti huonokuuloisia tai kielenop-
pimisen jälkeen kuuroutuneita lapsia ja c-oppilaat syntymästään kuuroja lapsia. 
Kuuleviin perheisiin syntyneet kuurot lapset (90–95 % syntymäkuuroista) olivat 
usein lähes kielettömiä aloittaessaan koulun, joten heille puhemetodilla opetetun 
puheen oppiminen on ymmärrettävästi voinut olla ylivoimainen tehtävä. Kuurojen 
vanhempien kuuro viittomakielinen lapsi taasen voi olla kielellisesti täysin nor-
maalisti kehittynyt, ja tällä taustalla hänen voi olla helpompi ymmärtää myös uutta 
kieltä, vaikka se tarjoiltaisiin hänelle vajavaisessa, huulilta luettavassa muodos-
sa. Oppilaiden keskuudessa ryhmäjako koettiin voimakkaasti arvottavana. A- ja 
b-ryhmiin päästiin ja c-ryhmään jouduttiin. Osa opettajista myös uhkaili oppilaita 
c-ryhmään ja kirjoituskouluun siirrolla, elleivät nämä pian opi esimerkiksi artiku-
loimaan jotakin tiettyä äännettä (Salmi & Laakso 2005: 167).

Kuurojen uusiin opetusmenetelmiin siirtymisen johdosta perustettiin kaksi uutta 
kirjoituskoulua, toinen Mikkeliin 1893 ja toinen Jyväskylään 1894. Lisäksi Ouluun 
perustettiin puhemetodikoulu vuonna 1898 (Salmi & Laakso 2005: 159).

Nationalismin ja evolutionismin kanssa samaan aikaan nosti päätään myös rotu-
hygieeninen ajattelu, jonka mukaan ihmisrotua tulisi parantaa estämällä huono-
jen ominaisuuksien, kuten kuurouden, periytyminen (Salmi & Laakso 2005: 146). 
Viittomakielen käytön katsottiin edistävän kuurojen kanssakäymistä, heidän keski-
näisiä avioliittojaan ja siten uusien kuurojen lasten syntymistä. Tällöin ei vielä oltu 
yleisesti tietoisia siitä, kuinka pieni osa kuuroudesta on perittyä. Tosin tämäkään 
tieto ei olisi välttämättä vaikuttanut viittomakieltä ja kuuroja koskeviin asentei-
siin.

Vuonna 1929 voimaan tulleen avioliittolain (234/1929, 12. §) mukaan synty-
mäkuurot eivät saaneet mennä keskenään naimisiin kuin tasavallan presidentin 
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luvalla. Vuonna 1944 lakia muutettiin siten, että kuurot saivat mennä keskenään 
naimisiin, jos heistä toisen kuurous ei ollut perinnöllistä (212/1944, 12 §). Vuonna 
1935 Suomessa tuli voimaan sterilisoimislaki (227/1935), jota monet viranomaisis-
ta alkoivat tulkita siten, että kuurot saivat mennä naimisiin vain, jos he suostuivat 
suvunjatkamiskykynsä poistamiseen (Salmi & Laakso 2005: 205).

Sterilointien ohella Suomessa on tehty myös abortteja, kun on ollut aihetta epäil-
lä, että syntyvä lapsi olisi kuuro (Salmi & Laakso 2005: 208). Suomen ensimmäinen 
aborttilaki (82/1950) astui voimaan vuonna 1950, ja samana vuonna muutetiin 
myös sterilisoimislaki (83/1950). Uusien lakien myötä rotuhygienialla voitiin pe-
rustella ei vain steriloinnit vaan myös epätoivottujen raskauksien keskeyttäminen 
(ks. esim. Vehmas 2000). Lakiin perustuvat esteet kuurojen avioliitoille poistui-
vat vasta 1969 (laki avioliittolain muuttamisesta 324/1969), ja vuoden 1950 ste-
rilisointia ja abortteja säätelevät lait kumottiin 1970 uusilla laeilla (steriloimislaki 
283/1970, laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970), jotka eivät enää mahdollis-
taneet rotuhygienististä toimintaa. Vaikka tiedetään, että kuuroille henkilöille on 
rotuhygienian nimissä tehty sterilisointeja ja vuodesta 1950 lähtien myös abortteja, 
on yhä täysin tutkimatta, kuinka laajamittaista tämä toiminta on ollut ja kuinka 
näihin radikaaleihin toimenpiteisiin kussakin tapauksessa on päädytty.

Puhemetodin perustana oli oralismiksi kutsuttu oppisuuntaus, joka puolestaan oli 
hyvin läheinen evolutionistisen ja rotuhygienistisen ajattelun kanssa. Viittomakieli 
nähtiin puhuttuja kieliä alkeellisempana ja sen käytön ajateltiin estävän tai vä-
hintäänkin hidastavan puheen oppimista. Viittomakielen koettiin myös eristävän 
kuurot omaksi ryhmäkseen, ”roduksi”, mistä tuli pyrkiä pois, koska se oli vastoin 
nationalistista ajattelutapaa (Salmi & Laakso 2005: 146). Koulutuksen piti lisäksi 
tuottaa hyviä työntekijöitä kasvavan teollisuuden tarpeisiin, eikä viittomakielestä 
nähty olevan työelämässä mitään hyötyä, kun sen sijaan puhuva ja puhetta huulil-
ta lukemaan kykenevä kuuro voisi työskennellä yhdessä kuulevien työntekijöiden 
kanssa.

Oralistista puhemetodia noudattavassa koulussa viittomakielen käyttö oli kiel-
letty — usein myös välitunneilla — ja sen käytöstä voitiin rangaista. Suomalaisten 
oppilaiden kertomuksissa toistuu uudelleen ja uudelleen yksi julmimmista rankaisu-
keinoista, karttakepillä sormille  lyöminen,  jota on käytetty ainakin vielä 1940-lu-
vulla, vaikka tuolloin ruumiillinen kurittaminen oli jo pitkään ollut laissa kiellettyä 
(Salmi & Laakso 2005: 175). Lisäksi kuurot ovat kertoneet fyysisestä pakottamisesta 
ja muista kivuliaistakin tavoista kajota heidän kehoonsa, kun heitä yritettiin saada 
tuottamaan oikeanlaisia äänteitä (ks. esim. Flinkman 2003: 38–39).
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Puhemetodin ideologista perustaa oli omalta osaltaan tukemassa 1900-luvun 
alkupuoliskolla vallalla ollut käsitys, että ihmiskielessä tärkeää ovat sanojen muo-
to ja lauseiden rakenne, eivät merkitykset ja ilmausten ymmärtäminen (Salmi & 
Laakso 2005: 175). Myös ulkoa opettelua pidettiin arvossa, mikä niin ikään näkyi 
yleisemminkin Suomen kouluopetuksessa.

Kuurojenkouluissa oikean artikulaation opetteleminen vei ensi luokilla kaiken 
ajan ja ylemmilläkin luokilla suuren osan tunneista (Salmi & Laakso 2005:170). 
Lisäksi sitä pidettiin usein asiasisältöjä tärkeämpänä myös muiden aineiden tun-
neilla. Kaikesta harjoittelusta huolimatta oppimistulokset olivat heikkoja. Tästä 
kertoo muun muassa 1950-luvulla tehty tutkimus, jonka mukaan oppivelvollisuu-
den suorittaneiden kuurojen sanavarasto vastasi keskimäärin kuusivuotiaan kuule-
van lapsen tasoa (Salmi & Laakso 2005: 171, 182).

Puhemetodista luovuttiin vasta 1970-luvulla, jolloin siirryttiin niin sanottuun 
totaalikommunikaatioon. Siinä oli perusajatuksena tarjota kuurolle oppilaalle kaik-
ki mahdolliset kommunikaatiomuodot: puhe, kirjoitus ja viittominen. Käytännössä 
viittomakieltä ei silti juurikaan käytetty, vaan opettaminen tapahtui joko puheella, 
jota tuettiin viittomilla, tai vaihtoehtoisesti käytettiin viitottua suomea tai ruotsia, 
jolloin puheen ja viittomien yhtäaikainen käyttö oli systemaattisempaa. Viitottu 
puhekin on kuitenkin vain viittomin koodattua puhuttua kieltä, ja suomea (tai ruot-
sia) vähän osaavalle kuurolle sen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Käsityksen tästä 
voi saada, kun näkee päinvastaisen esimerkin eli viitotun lauseen suomen sanoilla 
koodattuna. Tätä merkintätapaa kutsutaan viittomakielten yhteydessä yleisesti ter-
millä glossaus.

Esimerkissä 1 on 4.10.1995 lähetetyistä YLEn viittomakielisistä uutisista poi-
mittu lause glossattuna ja saman lauseen suomenkielinen vastine, joka on litteroitu 
kyseisestä uutislähetyksestä (esimerkki on Savolaiselta 2006b: 77). Glossauksessa 
suuraakkosin kirjoitetut sanat viittaavat viittomiin, väliviivoin erotetut pienaak-
koset sormiaakkosiin ja numerot tiettyihin viittomatilan alueisiin. Merkintä ”xx” 

RANSKA LEHTI l-e m-o-n-d-e JULKAISTA RAPORTTI os-ei-dom. kämmen 
PUHUA os-ei-dom. kämmen RANSKA YDIN-KOE m-u-r-u-r-o-a ALUE os-6 
VAIKUTTAA-3-6 ATOLLI PAHA HALJETAxx

”Ranskalaislehti Le Monde on julkaissut raportin, jonka mukaan Ranskan 
ydinkokeet Mururoalla ovat aiheuttaneet pahoja halkeamia atollilla.”

Esimerkki 1. Ote 4.10.1995 lähetetyistä Yleisradion viittomakielisistä uuti-
sista. Ylempänä on viitottu lause glossattuna ja tämän alla sama lause suo-
meksi kirjoitettuna uutisissa luetun mukaisesti (Savolainen 2006b: 77).
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tarkoittaa, että viittoma toistetaan kahdesti, ja ”os-ei-dom. kämmen” tarkoittaa ei-
dominoivan käden (yleensä viittojan vasen käsi) osoittamista.

Oppimistulokset eivät totaalikommunikaation menetelmin annetun kouluope-
tuksen aikana sanottavasti kohentuneet. Tästä viitteen antaa Hakkaraisen vuonna 
1988 julkaistu tutkimus, jonka mukaan 15 vuotta täyttäneiden kuurojen oppilai-
den lukutaito vastasi 8-vuotiaiden kuulevien oppilaiden lukutaitoa (Hakkarainen, 
L. 1988: IV).

Viittomakielen selviämistarina

Viittomakieli oli siis kielletty ja halveksittukin, ala-arvoisempi kielen muoto kuuro-
jen puheopetuksen pitkänä valtakautena 1800-luvun lopulta 1970-luvun alkupuo-
lelle saakka. Tästä huolimatta viittomakieli omaksuttiin nimenomaan kouluissa, 
siellä missä sen käyttö oli kielletty. Suurin osa kuuroista asui koulun asuntolassa, 
ja koulu merkitsi kielettömälle lapselle kuin ”elämän alkua”, kun hän ensi kertaa 
alkoi ymmärtää ympäröivää maailmaa. Välittäjinä eivät vain tyypillisesti toimineet 
aikuiset opettajat, vaan toiset lapset.

”Minut vietiin kouluun tammikuussa. Olin todella pieni ja aivan hukassa. 
En ymmärtänyt ollenkaan mihin paikkaan minut vietiin. Opetus oli pelkkää 
puheopetusta, pelkkää oralismia. Isommat oppilaat opettivat minulle viitto-
makieltä, mihin ihastuin heti paikalla. Elämäni muuttui rikkaammaksi.[...] 
Seitsemän ensimmäistä elinvuottani ennen koulua olivat olleet aivan tyhjää, 
kuin ’valkoista lakanaa’.” (Alf Bjongin haastattelu 5.1.2004, Salmi & Laakso 
2005: 178–179)

Koulujen ohella toisen ja kieltojen kahleista vapaan viittomakielen käytön keh-
don muodostivat kuurojenyhdistykset. Ensimmäinen yhdistys perustettiin Turkuun 
vuonna 1886 ja muita saman vuosisadan puolella vielä Helsinkiin, Tampereelle, 
Pietarsaareen, Vaasaan ja Viipuriin. Vuoteen 1920 mennessä oli syntynyt vielä 14 
uutta yhdistystä ja vuoteen 1950 mennessä 26 lisää (Salmi & Laakso 2005: 86–87; 
tätä kirjoitettaessa yhdistyksiä on 44). Yhdistysten merkitys kuuroille oli valtaisa. 
Ne muun muassa ajoivat aktiivisesti kuurojen etuja sekä järjestivät yleissivistäviä 
luentoja ja harrastusluonteista kerhotoimintaa. Ja kaikki tämä voitiin tehdä omalla 
äidinkielellä. Yhdistykset olivat monille ainoa paikka, jossa voi tavata muita kuuro-
ja ja jakaa yhteistä kokemusmaailmaansa, ja kuurot ihmiset kokivatkin niiden ole-
van heille kuin toinen koti. Aktiivinen yhdistystoiminta johti myös Kuuromykkäin 
Liiton (nykyinen Kuurojen Liitto ry) perustamiseen vuonna 1905.
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Pitkällä viittomakielen kieltämisen ja väheksymisen sekä kuurouden fataalina 
vammana näkemisen kaudella oli dramaattinen vaikutus kuurojen näkemykseen 
itsestään ja äidinkielestään suhteessa kuulevaan valtaväestöön ja puhuttuihin kie-
liin, suomeen ja ruotsiin. Osa kuuroista alkoi itsekin pitää puhumista parhaana kie-
len muotona ja katsoi, että viittomakielestä olisi luovuttava jopa kokonaan (Rainò 
2004a: 38; Salmi & Laakso 2005: 195–199). Lähes kaikki kuurot vanhemmat käyt-
tivät kuulevien lastensa kanssa puhuttua suomea tai ruotsia ja vain harvat viittoma-
kieltä. Koko perheen kieleksi viittomakieli alkoi tulla vähitellen vasta 1980-luvulla 
(Rainò 2004a: 81–82).

Puhutun kielen ihannoiminen johti kuurojen diglossian syntymiseen: viittoma-
kieltä käytettiin kotona ja yhdistyksissä, kuulevien kanssa puhuttiin. Diglossiallahan 
tarkoitetaan tilannetta, jossa kieliyhteisöllä on käytössään kaksi kieltä tai kaksi 
yhden kielen varianttia, joista toista käytetään arkitilanteissa ja toista (yleensä 
muodoltaan standardoidumpaa) virallisemmissa tilanteissa ja kirjoitettuna kielenä 
(Hakulinen & Ojanen 1993: 38).

Kuurojenyhteisössä suomi ja ruotsi saivat puheen ohella myös toisen, viittomin 
koodatun ilmiasun. Viitotun puheen leviämiseen ja vakiintumiseen on ollut useita 
syitä, mutta yksi niistä on varmasti se, että puheen tuottaminen on kuurolle henki-
lölle raskasta ja varsinkin puheen ymmärtäminen on hänelle työlästä. Kun hänen 
on kuitenkin ollut pakko puhua ja lukea huulilta, viittomin tuettuna se on ollut 
helpompaa. Viitottua puhetta alettiin kuurojen keskuudessa yleisesti pitää viitto-
makieltä parempana kielen muotona. Viitottu suomi oli se hieno ja oikea kieli, jolla 
asiat ilmaistiin, kun haluttiin olla vakuuttavia ja asiallisia. Sen taito oli myös oman 
kielellisen taitavuuden mitta. Viittomakieli oli arkiseen rupatteluun ja kuurojen 
keskinäiseen asioiden hoitamiseen sopiva kielen muoto. Tosin sitä ei oikeastaan 
pidetty varsinaisena kielenä, niitä olivat vain puhutut kielet. (Diglossiasta ks. myös 
Salmi & Laakso 2005: 194.)

Vuodesta 1956 järjestetyillä Kuurojen kulttuuripäivillä valtaosa esityksistä pi-
dettiin 1980-luvulle asti viitotulla puheella (ks. myös taulukko 1 artikkelin lopus-
sa), ja Kuurojen Liiton 1980-luvun alkupuolella toimittamissa videotiedotteissa 
juonto-osuudet olivat viitottua suomea. Viimeistään 1990-luvulla suuri osa kuuro-
jenyhteisöä alkoi jo pitää viittomakieltä sopivana ja lopulta myös parhaana kielenä 
kaikkiin tilanteisiin arjesta juhlaan.

Kuurojenyhteisö oli oralismin aikana nykyistä huomattavasti suljetumpi. Yhtei-
söä suojeltiin, koska se muodosti ainoan turvallisen saarekkeen yhteiskunnassa, jos-
sa kuuleva valtaväestö oli vienyt kuuroilta monia ihmisen perusoikeuksiin kuuluvia 
asioita, kuten oikeuden käyttää vapaasti äidinkieltään, mennä naimisiin ja saada 
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lapsia. Vaikka viittomakieli ei ole koskaan ollut varsinainen salakieli, on ilmeistä, 
että tietoisesti tai tiedostamatta koko kieltä ei jaettu kuulevien kanssa. Asiaa ei ole 
tiettävästi koskaan tutkittu, mutta vihjeen siitä antaa muun muassa Suomalaisen 
viittomakielen perussanakirjaa (1998) vuosina 1988–1998 tehdessä silloin tällöin 
esiin tulleet ”paljastukset”, viittomat, joita parikymmentä vuotta kuurojen kanssa 
tiiviisti työskennellytkään kuuleva henkilö ei ollut koskaan nähnyt. Piilossa pidetyt 
viittomat kuuluivat kuitenkin keskeiseen viittomistoon, jota kuurot henkilöt itse 
käyttivät päivittäin.

Kaikkina niinä vuosina, joina kuuroja ihmisiä ja heidän kieltään on syrjitty ja 
väheksytty, evankelisluterilainen kirkko on osoittanut välittämistä ja huolenpitoa 
ja tarjonnut sekä uskontoon että moniin muihin elämänaloihin liittyviä palveluja 
(Rantala & Kuusi 2008). Kirkon piirissä myös viittomakielen merkitys on ymmär-
retty, sen käyttö on ollut sallittua ja sitä on edistettykin. Kirkollisissa toimituksissa 
kieli on tosin yleisesti ollut viitottua suomea. Tämän perinteen aloitti vuonna 1860 
kuuleva pappi C. H. Alopaeus, joka toimi lähes 20 vuotta Turun kuurojenkoulun 
johtajana ja joka harjoitti myös papinvirkaansa toimittaen säännöllisesti jumalan-
palveluksia viitotulla puheella ja kon�rmoiden yli 300 kuuroa henkilöä (Rainò 
2004a: 40).

Alopaeuksen mallin mukainen kielen rekisteri levisi laajemmalle Suomeen ja 
lopulta vakiinnutti asemansa kuuroille osoitettujen kirkollisten toimitusten kiele-
nä yleisemminkin (Rainò 2004a: 40). Suuret muutoksen tuulet alkoivat kuitenkin 
puhaltaa, kun Kirkkohallitus vuonna 1998 asetti käännöstyöryhmän ja antoi sille 
tehtäväksi kääntää suomalaiselle viittomakielelle jumalanpalveluksen ydintekstit 
ja kymmenen käskyä (Viittomakielinen kirkkokäsikirjatyö http://www.evl.�/kkh/
to/kjmk/viitt/viitt_etusivu.html).

1.2 Suomenruotsalaisten kuurojen ja heidän viittomakielensä 
historiasta

Suomen kuurojenyhteisö on rakentunut usean kielen ja kulttuurin perustalle, sil-
lä yhteisön kulttuurin muotoutumiseen ovat olleet vaikuttamassa ruotsista tuodun 
viittomakielen (ja sikäläisen kuurojen kulttuurin) ohella myös suomen ja ruotsin 
kieli sekä näiden kielten puhujayhteisöjen kulttuurit. Alkuvuosikymmeninä viitto-
makieli oli kuitenkin siinä mielessä yhtenäinen, että ainakaan nykyistä jakoa suo-
malaiseen ja suomenruotsalaiseen viittomakieleen ei ollut vielä tapahtunut. Nämä 
lähtivät erkanemaan omiksi kielimuodoikseen todennäköisesti vasta puheopetuk-
seen siirryttäessä. Tätä käsitystä tukevat muun muassa seuraavat seikat.

http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/viitt/viitt_etusivu.html
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/viitt/viitt_etusivu.html
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Suomen- ja ruotsinkielisestä kotitaustasta tulleita oppilaita opetettiin 1860- ja 
osin 1870-luvullakin äidinkielen opetusta lukuun ottamatta samoissa luokissa rinta 
rinnan ja siis hyvin todennäköisesti yhdellä viittomakielen muodolla. Toinen mer-
kityksellinen seikka on se, ettei 1800-luvulla tiettävästi vielä käytetty huuliossa 
puhutusta kielestä lainattuja sanahahmoja, vaan nämä tulivat kieleen vähitellen 
sen jälkeen, kun viittomakielinen opetus 1890-luvulla vaihtui puheopetukseksi. 
Sanahahmoja ei käytetty yksinkertaisesti jo siitäkään syystä, että suurin osa kuu-
roista ei ennen puheopetukseen siirtymistä saanut sanojen ääntämisen opetusta. 
(Rainò 2004a: 40–41.)

Sanahahmojen tulo osaksi viittomien muotoa kietoutuu monin tavoin viittoma-
kielen, viitotun puheen sekä puhutun suomen ja ruotsin epätasa-arvoiseen rin-
nakkaiseloon. Sanahahmot ovat osaltaan vaikuttaneet myös uuden kielimuodon, 
suomenruotsalaisen viittomakielen kehittymiseen. Kun suomen- ja ruotsinkielisistä 
taustoista tulevat oppilaat 1890-luvulla erotettiin omiin, eri kaupungeissa sijait-
seviin kuurojenkouluihinsa (vuonna 1892 määrättiin perustettavaksi puhemetodi-
koulu Porvooseen ja kirjoitusmetodikoulu Pietarsaareen; Salmi & Laakso 2005: 
158), alkoivat ruotsin kieli ja myöhemmin enenevien Ruotsin kontaktien kautta 
myös ruotsalainen viittomakieli vaikuttaa voimakkaammin kyseisten koulujen op-
pilaiden viittomakieleen, ja viittomistoon ilmestyi lainoja näistä kielistä.

Pietarsaaren koulu suljettiin 1932 ja Porvoon kuurojenkoulu 1993 (Hoyer & 
Kronland-Saarikoski 2002: 16). Porvoon koulun sulkemisen jälkeen suomenruot-
salaisilla kuuroilla lapsilla oli jäljellä kolme vaihtoehtoa, mistä valita: käydä koulu 
suomalaista viittomakieltä ja suomea opetuskielenä käyttävässä kuulovammaisten 
koulussa, integroitua ruotsinkielistä opetusta antavaan normaalikouluun viittoma-
kielen tulkin kanssa tai muuttaa Ruotsiin ja käydä koulu sikäläisessä kuurojenkou-
lussa.3 Kaikki vaihtoehdot olivat huonoja suomenruotsalaisten kuurojen tulevai-
suuden näkökulmasta, sillä mikään niistä ei tarjonnut lapselle suomenruotsalaista 
viittomakieltä käyttävää yhteisöä.

Tällä hetkellä kieliyhteisöön kuuluu noin 150–300 henkeä ja lähes kaikki kie-
lenkäyttäjät ovat keski-iässä tai eläkkeellä (Hoyer 2000: 206). Suomenruotsalaisen 
viittomakielen ja sen käyttäjien historiasta ja nykytilanteesta löytyy enemmän tie-
toa muun muassa Hoyerilta (2005). Myös Pelastummeko umpikujasta -video-ohjel-
massa (2001) tarkastellaan samaa asiaa monesta näkökulmasta muun muassa suo-
menruotsalaisten kuurojen itsensä, lasten vanhempien ja tutkijan kertomana.

3 Lasten kuntoutusohjaajien mukaan noin 40 suomenruotsalaisesta kuurosta tai huonokuuloisesta 
kouluikäisestä lapsesta suurin osa käy koulua yleisopetukseen integroituneina. Pieni osa näistä lap-
sista käy koulua suomenkielisessä kuulovammaisten koulussa tai kuurojenkoulua Ruotsissa. (Sume 
2008: 60.)



186 Savolainen

Omin sanoin ©        2009

1.3 Viittomakieliset nyky-Suomessa

1980-luvulta lähtien viittomakielisten kuurojen asema suomalaisessa yhteiskunnas-
sa alkoi merkittävästi parantua. Muun muassa tutkimustiedon lisääntyminen viit-
tomakielestä (Suomessa: Rissanen, T. 1985 ja Pimiä & Rissanen 1987) ja Kuurojen 
Liiton vahva panos viittomakielisten edunvalvontaan kantoivat hedelmää, kun 
viittomakieltä käyttävien oikeudet oman kielen käyttöön ja kehittämiseen lopulta 
kirjattiin Suomen perustuslakiin (969/1995, 14. §, 731/1999, 17. §). Erittäin mer-
kittävää oli myös yhteiskunnan varoin toteutetun kuulovammaisten tulkkipalvelun 
käynnistyminen vuonna 1979. Tarjonnan laajentuessa ja laadun kehittyessä palve-
lu vähitellen mahdollisti kuuroille yhä tasa-arvoisemman elämän ja muun muassa 
opiskelun kuulevien oppilaitoksissa.

Kielellisten oikeuksien saamisen ja yhteiskunnan tunnustuksen myötä kuuro-
jenyhteisö ei enää 1990-luvulla kokenut asemaansa aiemmalla tavalla uhatuksi ja 
se alkoi avautua enemmän myös valtaväestön suuntaan.4 Samalla muun muassa 
äidinkielenään viittomakieltä käyttävien kuulevien oikeus omaan kieleen alettiin 
ymmärtää ja tunnustaa. Viittomakielestä tuli myös julkisempi, kun se aiemmin oli 
ollut kuurojenyhteisön sisäinen, kodin maailmaan kietoutuva kieli. Tämä muutos 
näkyi televisiossakin: vuonna 1993 MTV3 toimitti arkiaamujen Huomenta Suomi 
-lähetyksensä yhdet uutiset suomalaiselle viittomakielelle tulkattuina, ja YLE ryh-
tyi vuonna 1994 tuottamaan viisiminuuttista Viittomakieliset uutiset -lähetystä. 
Ensimmäisen vuoden ajan uutiset lähetettiin vain arkipäivisin, mutta sen jälkeen ne 
muuttuivat jokapäiväisiksi. Erikseen mainitsemisen arvoista on myös se, että YLEn 
uutiset viittoo aina suomalaista viittomakieltä äidinkielenään käyttävä henkilö.

Sisäkorvaistutteet — uusi isku juuri voimistuneelle kieliyhteisölle

Varhaiskuuroille (prelingvaalisesti vaikeasti kuulovammaisille) lapsille tehtävät si-
säkorvaistuteleikkaukset aloitettiin Suomessa 1997 ja nykyään leikkaus tehdään 
suurimmalle osalle kuurona syntyneistä lapsista. Sisäkorvaistute (englanniksi cochlear 
implant) muuntaa äänen sähköiseksi signaaliksi, joka viedään suoraan sisäkorvan 
kautta kuulohermoon (Kurki & Takala 2002: 44). Istutteen avulla lapsella on mah-
dollisuus oppia ymmärtämään ja tuottamaan puhetta paremmin kuin tavallisella 

4 Uudempaa, 2000-luvun tilannetta on tarkasteltu Luukkaisen (2008) väitöstutkimuksessa. Siinä 
kuuroutta ja viittomakielisenä nyky-Suomessa elämistä on kartoitettu 25–35-vuotiaiden nuorten 
aikuisten näkökulmasta. Tutkimuksen aineiston muodostavat 22 haastattelua. Haastateltavista 18 
on kuuroja ja neljä viittomakielisessä perheessä kasvanutta kuulevaa henkilöä. Kuurojen kielelliset 
perhetaustat vaihtelivat.
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kuulolaitteella. Tosin parhaimmillaankaan lapsesta ei tule normaalikuuloista vaan 
aina jonkinasteisesti huonokuuloinen. Lisäksi tilanteissa, joissa istutetta ei voida 
tai haluta käyttää, kuten uidessa tai nukkuessa, lapsi on kuuro (huom.: operoidun 
korvan kyky kuulla normaalilla tavalla katoaa leikkauksen johdosta lopullisesti). 
Istutteen hyötyä ei voida myöskään ennustaa, eikä osa lapsista saa sen avulla riit-
tävästi aistimuksia, jotta oppisi puhumaan kuulonvaraisesti (Lonka & Hasan 2006: 
73).

Vaikka istutteen saaneiden lasten (SI-lasten) kuntoutuksessa keskitytäänkin pal-
jon puhutun kielen kuulemisen, ymmärtämisen ja tuottamisen oppimiseen, heis-
tä vuonna 2005 iso osa näyttää käyttäneen myös joko viittomakieltä (29,8 %) tai 
viitottua suomea tai ruotsia tai tukiviittomia (34 %) (Lonka & Hasan 2006: 76). 
Äärimmäisen tärkeää viittomakieli olisi lapsen kielelliselle, emotionaaliselle ja kog-
nitiiviselle kehitykselle ennen istuteleikkausta ja leikkauksen jälkeen niinä vuosi-
na, kun lapsi vielä opettelee kuulemaan, tuottamaan ja ymmärtämään puhuttua 
kieltä. Tuona aikana lapsella on oltava kieli, jolla hän voi kommunikoida muiden 
kanssa, ilmaista itseään luontevasti ja ymmärtää ympäröivää maailmaa (ks. myös 
Sinkkonen 2000).

Istuteleikkauksen ja sen jälkeisen pitkän kuntoutuksen tavoitteena on parantaa 
kuuron lapsen elämänlaatua. Tämä näkemys sisältää kuulemisen ja puhutun kielen 
(puheen muodossa) oppimisen ohella myös psykologisen ja sosiaalisen ulottuvuu-
den. Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pitkään vain SI-lasten puheen kuule-
misen ja tuottamisen kehitykseen, ja vasta aivan viime aikoina heidän elämäänsä 
on ryhdytty tutkimaan kokonaisvaltaisemmin (Sume 2008: 13).

Vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan Suomessa oli 164 alle 17-vuotiasta 
sisäkorvaistutteen saanutta lasta (Lonka & Hasan 2006: 73). Heistä 88 oli koulussa 
ja 76 kotona tai päivähoidossa (Lonka & Hasan 2006: 76). Saman kartoituksen mu-
kaan sisäkorvaistutteen saaneista lapsista 46 % oli tavallisessa päiväkodissa (heistä 
noin 70 %:lla oli avustaja) ja tavalliseen päiväkotiin integroituna erityisryhmänä 
tai erityispäiväkodissa noin 25 % (Lonka & Hasan 2006: 77–78). Kouluikäisistä is-
tutteen saaneista lapsista 45 % kävi kuulovammaisten koulua ja 43 % oli integroitu 
yleisopetukseen, jolloin heistä monilla oli avustaja tai tulkki. Selvitystä tehdessä 
istutteen saaneilla (0–16-vuotiailla) lapsilla oli yhteensä 119 avustajaa5 (suullista 
tietoa Eila Lonka 8.3.2007). 

Se, että sisäkorvaistuteleikkaus tehdään Suomessa suurimmalle osalle kuurona 
syntyneitä lapsia, on ollut hyvin vaikea asia viittomakielisille kuuroille. Juuri kun 

5 On mahdollista, että samalla lapsella on useita avustajia. Siitä ei myöskään ole tietoa, kuinka avus-
tajat jakautuvat kouluikäisten ja alle kouluikäisten välillä.
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viittomakieliset ovat saaneet perustuslakiin kirjatun oikeuden saada omakielisiä 
palveluja (969/1995, 14. §, 731/1999, 17. §) ja ymmärrys viittomakielestä sekä 
sen arvostus yhteiskunnassa on kasvanut huomattavasti, kuuroutta ja viittomakiel-
tä pidetään jälleen kerran kuurojen historiassa jonakin, mistä on päästävä eroon. 
Yhdellekään kuurojen vanhempien kuurolle lapselle ei ole tiettävästi Suomessa teh-
ty sisäkorvaistuteleikkausta.

Ottamatta tässä mitenkään kantaa siihen, pitäisikö syntymäkuuroille lapsille 
asentaa sisäkorvaistute vai ei, on selvää, että istutteen saaneen lapsen kielivalikoi-
maan tulisi kuulua myös viittomakieli. Sen taito tarjoaa hänelle lapsena ja aikuisena 
muun muassa aidon mahdollisuuden valita, kumpaa kielen modaliteettia, viitottua 
vai puhuttua, hän missäkin tilanteessa käyttää (Keltanen 2007; viittomakielen mer-
kityksestä kuurolle lapselle ks. myös Sinkkonen 2000). Leikkausten aloittamisesta 
on myös kaikissa maissa kulunut vielä niin vähän aikaa, ettei yksinkertaisesti ole 
tietoa siitä, kuinka istutteen saaneet lapset aikuisina siitä hyötyvät ja millaisen pu-
hutun kielen taidon he saavuttavat. Lisäksi viittomakielen taito on kielitaito siinä 
missä minkä tahansa muunkin kielen taito, ja se avaa muun muassa mahdollisuu-
den kouluttautua ammatteihin ja saada töitä, joita ilman tätä taitoa ei olisi mah-
dollista tehdä.

Sisäkorvaistutehoidot ovat vaikuttaneet kuurojenyhteisön rakenteeseen radi-
kaalisti. Nuori sukupolvi on nyt huomattavasti pienempi kuin aiemmin (ks. tutkija 
Päivi Rainòn haastattelu, Posti 2008: 12–13). Muutos kietoutuu viittomakielten 
omaksumistavan poikkeuksellisuuteen: koska vain noin 5–10 prosenttia kuuroista 
lapsista syntyy kuuroille vanhemmille, suurin osa lapsista omaksuu viittomakieltä 
vanhempiensa vieraskielisen mallin pohjalta sekä erilaisissa perheen ulkopuolisissa 
äidinkielisissä ja vieraskielisissä kontakteissa. SI-lasten kielitilanne on tällä hetkellä 
varsin kirjava, mutta täysin kaksikielisiä (suomi/ruotsi — suomalainen viittoma-
kieli) heistä on ilmeisesti vain pieni vähemmistö.
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2 Viittomakielinen kirjallisuus

2.1 Ortogra�a viittomakielille?

Sekä puhutuilla että viitotuilla kielillä voi potentiaalisesti olla kirjoitettu muoto.6 
Jokapäiväisessä arkikäytössä olevia kirjoitusjärjestelmiä on kuitenkin vain puhu-
tuilla kielillä7. Amerikkalaisella SignWriting-järjestelmällä (http://www.signwri-
ting.org/) on tosin kirjoitettu monia viittomakieliä ja tuotettu muun muassa lehtiä, 
runoja, näytelmiä ja Raamatun tekstien käännöksiä, yhteensä ehkä useita satoja eri 
viittomakielillä kirjoitettuja julkaisuja (Rissanen, N. 2003: 52–54). Mitään viitto-
makieltä ei vielä käsitykseni mukaan kuitenkaan kirjoiteta SignWriting-järjestel-
mällä riittävän systemaattisesti ja tarpeeksi suurissa yhteisöissä, jotta varsinaista 
ortogra�aa ja kirjakieltä olisi päässyt syntymään. Kirjoittavan yhteisön muodostaa 
tyypillisesti yksittäinen koulu jossakin maassa tai muutaman hengen yhteisö, tai 
asialla voi olla myös yksittäinen henkilö.

Muita jokapäiväiseen kirjoittamiseen sopivia viittomakielten järjestelmiä, kuten 
Stokoen notaatio (Stokoe & Casterline & Croneberg 1976) ja sen sovellukset (esim. 
Brien 1993: xvii–xxii) sekä SignFont (Newkirk 1996, 1987), käytetään vielä selvästi 
vähemmän kuin SignWriting-järjestelmää. Kuvioissa 1, 2 ja 3 on näyte kolmesta 
edellä mainituista järjestelmästä: SignWriting, Stokoen notaation brittiläinen versio 
ja SignFont.8 Kaikilla järjestelmillä on kirjoitettu sama kuvassa 1 esitetty viittoma.

Samalla kun kieli saa vakiintuneen ortogra�an ja kieltä aletaan kirjoittaa ene-
nevässä määrin, sille alkaa muodostua yleiskieleksi tai kirjakieleksi kutsuttu stan-
dardimuoto. Tämä kielen käytön yhtenäistyminen ei tietenkään tapahdu eikä pysy 
yllä itsestään, vaan on tulosta pitkäjänteisestä kehitystyöstä ja erilaisten ohjeistojen 
luomisesta. Kirjoitus ei ehkä ole täysin välttämätön työkalu tässä kielen muotojen 

6 Jo Carl Oscar Malm tunsi jonkin viittomakielten kirjoitusjärjestelmän (Hirn & Wichmann & Sund-
berg & Stadius 1913: 71). Tämä järjestelmä oli mahdollisesti Bébianin mimogra�a, joka oli kehitetty 
1800-luvun alkupuolella Ranskassa (Fischer 1995:286).
7 Raamattu tai vähintään sen jokin osa oli vuoden 2007 loppuun mennessä käännetty 2 454:lle 
maailman arviolta 7 000 elävästä kielestä (Suomen Pipliaseura http://www.bible.�/raamattutyo/
index.pbs; kielten määrä ks. myös Gordon 2005). Fordham (1994: 782) tosin sanoo, että maailman 
kielistä vain noin 300:n kirjoitus on riittävän kehittynyttä mahdollistamaan jokapäiväisen käytön ja 
vain alle sadalla maailman kielistä on merkittävä kirjallinen kulttuuri. Laadukas kuvaus maailman 
kielten eri kirjoitusjärjestelmien ominaisuuksista ja grafeemistoista löytyy www-sivustolta Omniglot 
(http://www.omniglot.com/).
8 Näiden järjestelmien varsin perusteellinen kuvaus löytyy mm. Savolaiselta (2006: 78–110; viitto-
makielten erilaisista muistiinmerkitsemistavoista ks. Savolainen 2000).

http://www.signwriting.org/
http://www.signwriting.org/
http://www.bible.fi/raamattutyo/index.pbs
http://www.bible.fi/raamattutyo/index.pbs
http://www.omniglot.com/
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yhtenäistämisprosessissa, mutta käytännössä kirjoittamattomilla kielillä ei tiettä-
västi ole standardimuotoa ja niissä on runsaasti variaatiota.

Vaikka suomalaista viittomakieltä ei kirjoiteta, sille on muodostunut väljästi 
määritettävissä oleva yleiskieli (Suomalaisen viittomakielen lautakuntaa ennakoi-
van työryhmän kokous 3.5.1997, muistion kohta 6.2; ks. myös artikkeli Äidinkieli 
tässä julkaisussa). Sitä ei voida kuitenkaan pitää kirjakieltä vastaavana standar-
doituna muotona, koska se sisältää runsaasti viittoma- ja lausetason vaihtelua. 
Suomalaisen viittomakielen yleiskielessä on pikemminkin kyse siitä, että vältetään 
arkikielisiä sekä slangi- ja murreilmaisuja ja viitotaan arkikielistä tyyliä rauhalli-
semmin ja selkeämmin.

Kuva 1. Suomalaisen viittomakielen viittoma, jon-
ka suomenkielisiä vastineita ovat kengät, kenkäpa-
ri; jalkineet; saappaat, saapaspari, saapikkaat. Kuva 
ja suomenkieliset vastineet Suomalaisen viittoma-
kielen perussanakirjasta (1998, artikkeli 417).

Kuvio 1. Kuvan 1 viittoma kirjoitettuna SignWriting-järjestelmällä.

* *

kaksi lyhyttä, kosketukseen päättyvää liikettä

vasemman ja oikean käden käsimuoto onp , kämmenet
alaspäin, sormet (jos olisivat ojennettuina suoriksi)
viittojasta eteenpäin

oikea käsivasen käsi
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Kuvio 2. Kuvan 
1 viittoma kirjoi-
tettuna Stokoen 
notaation britti-
läisellä sovelluk-
sella.

Kuvio 3. Kuvan 
1 viittoma kirjoi-
tettuna SignFont-
järjestelmällä.

Suomenruotsalaisessa viittomakielessä on suomalaista viittomakieltä enemmän 
vaihtelua. Tämä johtuu muun muassa siitä, että sen julkinen käyttö on suomalaista 
viittomakieltä vähäisempää. Kielen pieni käyttäjäyhteisö (150–300 henkeä; Hoyer 
2000: 206) on myös levittäytynyt asumaan maantieteellisesti laajalle alueelle 
(Suomen rannikkoseudulle) ja on jatkuvasti kosketuksissa neljän käyttäjäyhteisöl-
tään suuremman kielen — suomalaisen ja ruotsalaisen viittomakielen sekä ruotsin 
ja suomen — kanssa (Hoyer & Kronlund-Saarikoski 2002: 16).

Viittomakielten kirjoittamisen esteet

Viittomakielten kirjoittamisen ja kirjoitukseen perustuvan kirjallisen kulttuurin ke-
hittymisen esteenä on monenlaisia tekijöitä. Ensinnäkin viittomakielet hyödyntävät 
eri modaliteettia eli tuotto- ja vastaanottotapaa kuin puhutut kielet, joten ne ovat 
myös rakenteeltaan erilaisia, ja siksi puhuttujen kielten kirjoitusjärjestelmiä ei voi-

O A A
c xc

) )

artikulaatiopaikka
neutraalitila

oikea käsi:

vasen käsi
käsimuotop

kämmen alaspäin

sormet viittojasta eteenpäin
(jos sormet aukaistaisiin suoriksi)

kädet liikkuvat toisiaan kohti

kosketus
.

liikkeen toisto

{
( (

N

käsimuotop
kädet liikkuvat
toisiaan kohti

kosketus

liikkeen toisto

kosketusalue / käden peukalon
puoleinen sivu:
oikea käsi vasen käsi
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da käyttää viittomakielten kirjoittamiseen. Viittomakielten ortogra�an syntymistä 
vaikeuttaa myös niiden rakenteen vajavainen tuntemus. Kattavaa kuvausta ei ole 
tehty mistään maailman viittomakielestä, ja kirjoitusjärjestelmää ajatellen erityi-
siä vaikeuksia tuottaa esimerkiksi kielen perusjärjestelmään kuuluvien yksiköiden 
erottaminen lauseintonaatiota ja erilaisia sävyjä ilmaisevista keinoista eli sen ym-
märtäminen, kumpaa kielen tasoa ei-manuaaliset piirteet (huulio, ilme, katse, pään 
ja vartalon liike) kulloinkin edustavat.

Kirjoituksessahan merkitään tyypillisesti vain vihjeellisesti — esimerkiksi huuto- 
ja kysymysmerkein — intonaatio, paino ja muut vastaavat lausetason ilmiöt. Tätä 
käytäntöä noudatetaan kaikkien puhuttujen kielten kirjoittamisessa, sillä muutoin 
kirjoituksesta tulisi liian vaikeaa sen kommunikatiivista perustehtävää ajatellen. 
Koska viittomakielten kirjoittamisesta ei ole mielekästä tehdä puhuttujen kielten 
vuosituhansia koeteltua traditiota vaikeampaa, tarvittaisiin lisää perustutkimusta, 
jotta olisi mahdollista luoda toimiva ortogra�a.

Ihmiskielten kirjoituksen varhaismuodoissa käytettiin piktografeja eli merkit ei-
vät vastanneet sanoja, vaan ne viittasivat suoraan eri kohteisiin, kuten aurinkoon, 
kalaan, mieheen tai naiseen. Varsinaiset kirjoitusjärjestelmät syntyivät, kun näitä 
symboleja keksittiin ryhtyä käyttämään vastaamaan sanojen äänneasuja (yksittäi-
siä äänteitä tai niiden yhdistelmiä; DeFrancis 1989: 49–50). Tätä kutsutaan ree-
busperiaatteeksi. Kaikkien nykykielten kirjoitus perustuukin ainakin jossain määrin 
kielen äänteiden tai niiden muodostamien jaksojen, kuten tavujen, merkitsemiseen. 
Esimerkiksi englannin kirjoitus on noin 75-prosenttisesti äänneasuun perustuvaa 
ja mandariinikiinankin tavumerkeistä noin 25 prosenttia on täysin äänneasua koo-
daavia9 (DeFrancis 1989: 111).

Koska viittomakielissä viittomien muodon motivaatio voidaan ammentaa puhut-
tujen kielten sanojen motivaatiota useammin konkreettisista kohteista, voi syntyä 
ajatus, että viittomakieliä voisi kirjoittaa piktografeilla tai esimerkiksi piktogra�-
en ja jonkin viittoman olennaista rakenneosasta kuvaavan symbolin yhdistelminä. 
Näin ei kuitenkaan saataisi aikaan sen toimivampaa kirjoitusjärjestelmää kuin pu-
huttujen kielten kirjoituksen varhaismuodot olivat, sillä viittomakielet ovat raken-
teeltaan ja sanastoltaan yhtä monimutkaisia kuin puhututkin kielet. On siis täysin 
selvää, että kirjoitusjärjestelmän tulee perustua viittomakielten rakenneyksiköihin 
eikä merkityksiin.

9 Tosiasiassa kiinan kirjoitusmerkeistä valtaosa sisältää ääntöasua kuvaavan elementin, mutta kielen 
artikuloidun muodon muututtua satojen vuosien kuluessa tämä suora yhteys on monien merkkien 
kohdalla kadonnut (DeFrancis 1989:108–113).
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Viittomakielten kirjoittamisen esteet kietoutuvat myös niiden vähemmistö-
asemaan kaikkialla maailmassa. Jos suurimmalla osalla maailman väestöstä olisi 
äidinkielenään jokin viittomakieli, viittomakielistä monia todennäköisesti kirjoi-
tettaisiin. Viittomakielen käyttö on useissa maissa yhä stigmatisoitua ja viittoma-
kielten pääkäyttäjäryhmä, kuurot, nähdään ensisijaisesti vammaisryhmänä, jonka 
tulisi kielellisesti integroitua valtaväestöön eli käyttää maan puhuttua kieltä (tai 
jotakin niistä, koska lähes kaikki maailman maat ovat monikielisiä). Tämä johtaa 
siihen, että monissa maissa kuuroja opetetaan puhutulla kielellä ja viittominen voi 
jopa olla kiellettyä. Niissäkään kouluissa, joissa opetus on viittomakielistä, ei viitto-
makieltä välttämättä opeteta omana oppiaineenaan, äidinkielenä. Lisäksi monissa 
kehitysmaissa kuurot eivät voi lainkaan käydä koulua. Miten viittomakielen kirjoit-
tamisen opetus siis järjestettäisiin, kun itse kielen asema kuurojen kouluopetukses-
sa on näin kyseenalainen? (Kuurojen yhteiskunnallisesta ja kielellisestä asemasta 
maailmassa ks. Haualand & Allen 2009.)

Kuten monien muidenkin vähemmistökielten puhujat ympäri maailman, niin 
myös viittomakielten käyttäjät voivat kokea, ettei heidän kielensä kirjoittaminen 
edes olisi vaivan arvoista. Suomalaisistakin kuuroista ponnistus tuntuu varmasti 
ylivoimaiselta, kun suurin osa heistä ei ole koskaan saanut opetusta äidinkielessään 
eikä vielä tänäkään päivänä ole olemassa edes aapista opetuksen tueksi.

Tapaus Tuscarora

Tuscarorat kuuluvat irokeesikansoihin, jotka käyttävät kirjoitusta kommunikoin-
nissaan suurin varauksin. Heidän kulttuurissaan ihmisten tulee puhua kasvokkain, 
ja heillä elää vahvana perinne, jossa kaikki tieto välitetään eteenpäin puheena, 
ei tekstinä (Rudes & Patterson 2000: 68, 69). Tuscaroran kielen ominaispiirteet 
ovatkin muokkautuneet tämän mukaisesti. Viittomakieliä ajatellen mielenkiintoi-
nen esimerkki tästä sopeutumasta on osoittamisen sulautuminen osaksi puhetta: 
äidinkielinen puhuja piti mahdottomana sanoa ”tämä on minun veneeni” tuscaro-
raksi (Rudes & Patterson 2000: 69). Sen sijaan oikea ilmaus olisi osoittaa kyseistä 
venettä ja sanoa ”minun veneeni”. Kasvokkain puhuttaessa kohteiden osoittaminen 
on tietenkin luonnollinen osa mitä tahansa puhuttua kieltä, mutta erikoista tuscaro-
rassa on se, että osoituksella korvataan pronomini ja pronominin käyttäminen olisi 
epäkieliopillista.

Tämä esimerkki panee pohtimaan, onko viittomakielissä mahdollisesti saman-
kaltaisia piirteitä, jotka vaikeuttavat niiden muuntautumista kirjoitukseksi ja vaa-
tisivat erityistä sopeuttamista. Kirjoitetussa viitomakielessä ilmaukset pitäisi ehkä 



194 Savolainen

Omin sanoin ©        2009

muokata rakenteeltaan ja osin viittomistoltaankin vähemmän ympäröivää konkre-
tiaa hyödyntäviksi. Tämä todennäköisesti näkyisi muun muassa joidenkin niiden 
viittomien käytössä, joissa on mukana osoittava elementti.

2.2 Käsitteen viittomakielinen kirjallisuus määrittelyä

Vaikka käsite viittomakielinen kirjallisuus on ollut esillä Yhdysvalloissa ainakin 1980-
luvun alkupuolelta lähtien,10 se ei ole ilmeisesti Suomessa vielä kovinkaan tunnettu 
ja herättää hämmennystä niin kielen käyttäjissä itsessään kuin viittomakieltä osaa-
mattomissa ulkopuolisissakin.

Puhuttujen kielten kirjallisuuden voidaan katsoa tarkoittavan ”ihmishengen kir-
joitettujen ilmausten kokonaisuutta, johon luetaan myös kuuluvaksi eräät suku-
polvelta toiselle suullisesti perimätietona siirtyneet tuotteet (mm. kansanrunous)” 
(suomenkielinen Wikipedia: Kirjallisuus). Tyypillisimmillään kirjallisuus on pape-
rille painetun tekstin muodossa, mutta kirjallisuutta voivat olla myös sähköiset jul-
kaisut, sarjakuvat sekä puhutut tarinat (suomenkielinen Wikipedia: Kirjallisuus).

Koska viittomakielten kirjoitusjärjestelmät eivät ole kieliyhteisön yleiseen käyt-
töön vakiintuneita, kirjallistuminen ei voi laajemmassa mitassa perustua niihin. 
Mitä siis on viittomakielinen kirjallisuus? Seuraavassa hieman tämän käsitteen poh-
dintaa ja myös sen alustava määritelmä.

Kirjoituksen kieltä tallentavan ominaisuuden korvaa viittomakielissä elävänä 
kuvana tallentaminen. Koska mikä tahansa videolle tai �lmille tallennettu viittomi-
nen ei luonnollisestikaan ole kirjallisuutta, pitää ilmiötä kuitenkin edelleen rajata. 
Viittomakielisen kirjallisuuden itsestään selviä edustajia voisivat olla muun muassa 
�ktiiviset tai dokumentaariset kertomukset, näytelmät, sadut, runot, laulut ja eri-
laiset asiatyyliset tiedottavat tai vaikkapa oppikirjojen tekstit.11 Nämä voivat olla 
suoraan tietylle viittomakielelle tuotettuja tai käännöksiä jostakin toisesta puhutus-

10 Peters (2006: 7) sanoo, että vaikka ensimmäiset suoraan amerikkalaiselle viittomakielelle tuote-
tut näytelmät ja runot tehtiin jo 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa, laajempi tuotanto sai sysäksensä 
vasta 1980-luvun lopulla käynnistyneestä Deaf President Now -liikkeestä ja se alkoi näkyä draamalli-
sina tuotoksina 1990-luvun alkupuolella. (Deaf President Now -liikkeessä oli kyse siitä, että Washing-
tonissa toimivalle kuurojen yliopistolle Gallaudetille haluttiin saada kuuro, viittova rehtori valituksi 
tulleen kuulevan henkilön sijaan). Peters on kuitenkin sivuuttanut uraauurtaneen kuuron runoilijan 
Dorothy Milesin, joka jo 1960-luvulla teki runoja amerikkalaisella viittomakielellä ja myöhemmin 
myös brittiläisellä viittomakielellä, joka oli hänen äidinkielensä (Sutton-Spence & Laddy & Rudd 
2008: xi, 15, 22, 24).
11 Huom. kielentutkijat viittaavat käsitteellä viittomakielinen teksti tyypillisesti vähintään lauseen 
mittaiseen, yleensä kuitenkin sitä pidempään viitottuun jaksoon, joka ei välttämättä kuitenkaan ole 
kirjallisuutta ja joka on tai ei ole elävänä kuvana tallennetussa muodossa ja joka vain hyvin harvoin 
on kirjoitetussa muodossa (ks. esimerkki ilmauksen ”viittomakielinen teksti” käytöstä Rainò 2004: 5).



 Viittomakielten kirjallistuminen Suomessa 195

Omin sanoin ©        2009

ta tai viitotusta kielestä. Kirjallisuutta toisaalta ei tyypillisesti olisi viittomakielinen 
kahvipöytäkeskustelu tai opettajan oppitunnilla viittoma kuvaus Suomen eduskun-
nan toiminnasta, olivatpa nämä sitten tallennettu videolle tai eivät.

Kuten jo edellä annetuista luetteloista käy ilmi, kirjallisuuden ja ei-kirjallisuu-
den välisessä rajanvedossa tärkeä määrittäjä on tuotetun aineiston funktio eli se, 
miksi aineisto on luotu ja miten sitä on tarkoitus käyttää. Tämä on olennaisempaa 
kuin se, että tuotos olisi hyvin pohdittu ja suunniteltu tai toisaalta tallennettukaan. 
Voidaanhan esimerkiksi improvisoiden tuotetun näytelmän katsoa olevan kirjal-
lisuutta, ja nopeastikin kokoon kyhätty runo on runo, vaikka ei ehkä kovin lois-
tokas luomus. Toisen valaisevan esimerkin muodostavat YLEn päivittäin lähettä-
mät viittomakieliset uutiset. TV-uutisia ei tyypillisesti pidetä kirjallisuutena, mutta 
Internetissä julkaistuna sama viitottu teksti voisi olla nimenomaan kirjallisuutta.

Tässä oli lyhyesti esimerkkien kautta hahmotettuna, mitä viittomakielisen kir-
jallisuuden voisi ymmärtää olevan. Haluan tämän lisäksi antaa kyseiselle käsitteelle 
myös alustavan määritelmän. Sen muotoilussa olen aiheesta itse muodostamani kä-
sityksen lisäksi hyödyntänyt tämän luvun alussa siteeraamaani kirjoitettujen kiel-
ten kirjallisuuden määritelmää.

Viittomakielinen kirjallisuus muodostuu �lmille tai videolle tallennettujen, 
artikuloituna (viitottuna) perinteenä sukupolvelta toiselle siirtyvien ja viit-
tomakielten kirjoitusjärjestelmillä kirjoitettujen viittomakielisten ilmausten 
kokonaisuudesta.

2.3 Aika ennen videota — kasvokkain välittyvän perinteen 
valtakausi

Viittomakielinen kirjallisuus oli Suomessa ja muuallakin maailmassa 1970–80-lu-
kujen taitteeseen saakka kielenkäytön perinnettä, joka välittyi eteenpäin vain viit-
tomakielisten ihmisten tavatessa toisiaan kasvokkain. Tuo kirjallisuuden muoto on 
suoraan verrannollista puhuttujen kielten suulliseen kirjallisuuteen, joka on osa 
laajempaa suullista perinnettä (ks. esim. suomenkielinen Wikipedia: Kansanrunous; 
englanninkielinen Wikipedia: Oral tradition, Oral literature).

Viittomakielinen tallentamaton kirjallisuus on ollut muun muassa tarinoita, 
vitsejä ja anekdootteja,12 joiden keskiössä usein ovat kuurona ihmisenä elämisen 
kokemukset, yhteisöllisyys ja toisaalta törmäykset valtakulttuuria edustavien kuu-

12 Anekdootilla (tai kaskulla) tarkoitetaan lyhyttä, tarinantapaista esitystä jostakin tapahtumasta 
(Aikio & Vornanen 1999: 42).
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levien ihmisten kanssa (ks. kuurojenkulttuurista esim. Viivi: Kuurojen kulttuuri 
http://www.viivi.�/kulttuuri.htm). Kieliyhteisön sisältä suoraan kumpuavissa luo-
muksissa on todennäköisesti kautta aikojen ollut mahdollista ja luontevaakin käyt-
tää viittomakieltä (tätä ei tosin ole tutkimuksin todennettu), mutta suomesta ja 
ruotsista käännetyt runot, laulut, näytelmät ja muut tekstit toteutettiin oralismin 
vuosikymmeninä 1900-luvun alkupuolelta aina 1980-luvulle saakka ja osin vielä 
1990-luvullakin tyypillisesti viitotulla suomella tai ruotsilla (ks. myös taulukko 1 
artikkelin lopussa). Tärkeitä paikkoja viittomakielisen kirjallisuuden ja muun viit-
tomakielisen perinteen välittymisessä sukupolvelta toiselle ovat olleet kuurojen-
koulut ja kuurojenyhdistykset sekä Kuurojen Liiton vuodesta 1956 kahden vuoden 
välein järjestämät Kuurojen kulttuuripäivät, joille on aina osallistuttu sankoin jou-
koin.

2.4 Elävän kuvan tallenteiden aikakausi

Filmi

Viittomakielen tallentaminen elävänä kuvana on ollut mahdollista vuodesta 1892 
lähtien, jolloin 35 millimetrin �lmin kuvaamisteknologia tuli käyttöön (englan-
ninkielinen Wikipedia: 35 mm �lm). Suomessa ei tiettävästi kuitenkaan ole teh-
ty viittomakielestä ainoatakaan näin varhaista tallennetta. Amerikassa sen sijaan 
maan kansallinen kuurojen liitto onnistui jo vuonna 1913, saamansa apurahan 
turvin, tallentamaan amerikkalaista viittomakieltä �lmille. Oralismi oli juuri ran-
tautumassa USA:n kuurojenkouluihin, ja kielen tallentamisen nähtiin olevan yksi 
tapa puolustaa viittomakielen sijaa kuurojen ihmisten elämässä. Seitsemän tällöin 
tehtyä tallennetta on katseltavissa Gallaudetin yliopiston www-sivuilla (Gallaudet 
University Video Library Catalog -> Deaf History http://videocatalog.gallaudet.
edu/?feed=27&maxcount=10).

Suomessa kuuroilla yksityishenkilöillä on ollut �lmikameroita käytössään vii-
meistään 1950-luvulla. Tästä todisteena ovat Kuurojen museon hallussa olevat 8- 
ja 16-millimetrin kaita�lmit, joista varhaisimmat ovat tuolta ajalta. Filmeistä on 
muunnettu digitaaliseen videomuotoon joitakin otteita, mutta laajempi pelastamis-
työ odottaa yhä rahoittajaansa.

http://www.viivi.fi/kulttuuri.htm
http://videocatalog.gallaudet.edu/?feed=27&maxcount=10
http://videocatalog.gallaudet.edu/?feed=27&maxcount=10
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Video

Videot tulivat markkinoille 197113 (suomenkielinen Wikipedia: U-matic). Kuurojen 
Liitossa tilannetta seurattiin alusta lähtien, ja vuonna 1976, hintojen pudottua saa-
vutettaviksi, tehtiin ensimmäiset kuvaukset (Salmi & Laakso 2005: 430). Mittavampi 
tuotanto käynnistyi 1980, ja vuonna 1986 videonauhuri oli jo suurimmassa osassa 
perheitä, joissa oli kuuroja perheenjäseniä (Salmi & Laakso 2005: 432).

Videoteknologia mullisti sekä viittomakielisten tallenteiden teon että niiden 
saamisen kaikkien viittomakielisten ulottuville. Sitä voikin hyvällä syyllä verrata 
kirjapainotekniikan tulon merkitykseen puhuttujen kielten kirjallisuudessa. 1980-
luvulla videoista tuli myös yleinen joka kodin kulutushyödyke Suomessa, jolloin 
niin nauhureiden, kameroiden kuin kasettienkin hinnat laskivat. Toinen suuri inno-
vaatio, digitaalinen video, seurasi 1990-luvun alussa, ja 2000-luvulla tietokoneet, 
tietoliikenneverkot ja digitaalisen videon käsittelymenetelmät olivat jo kehittyneet 
riittävän tehokkaiksi, jotta viittomakielen esittämisen tekniset vaateet täyttävää vi-
deota voitiin julkaista Internetissäkin.

Analoginen video oli mullistava keksintö, mutta digitaaliseen videoon verrattu-
na sitä on työlästä editoida ja kopioida jakelua varten, ja nauhan kelaaminen jota-
kin tiettyä kohtaa etsittäessä on vaivalloista. Digitaalisenkin videon kuvaamisessa, 
käsittelyssä ja lopputuotteen käytettävyydessä on vielä paljon kehittämisen varaa, 
mutta jo nykyinen tekniikka palvelee viittomakielisiä käyttäjiä VHS-videoiden val-
takauden aikaan verrattuna varsin hyvin. Kuvanlaatu on hyvä, CD-ROM- ja DVD-
julkaisujen selaaminen helppoa ja julkaisujen jakelu Internetissä kätevää (Internet 
ei tosin saavuta sitä viittomakielisten ihmisten vanhempaa sukupolvea, joilla ei vie-
lä ole tietokonetta ja tottumusta verkon käyttöön). Tietyn tekstinkohdan hakukin 
on helpottunut, kun tuote voidaan julkaista pienempiin jaksoihin jaettuna.

Eräs merkittävä puute on kuitenkin yhä jäljellä: viitotusta tekstistä ei voi kir-
joitettuun tekstiin kohdistettavien hakumenetelmien tapaan nopeasti etsiä jotakin 
tiettyä viittomaa tai lausetta. Ongelman ratkaisussa keskeistä olisi kehittää viitto-
makielen artikuloidun muodon automaattinen tunnistusmenetelmä. Tässä (ja ylei-
semminkin videokuvan tunnistuksessa) ollaan kuitenkin vielä selvästi jäljessä pu-
heentunnistusmenetelmien saavutuksista.

13 VHS-videojärjestelmä tuli markkinoille vuonna 1975 (suomenkielinen Wikipedia: VHS).
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2.4.1 Tallenteen merkitys kirjallisuuden synnyssä

Vaikka tallentamatonkin viitottu tuotos voi olla kirjallisuutta, on selvää, että tal-
lentamisella on oma valtaisa merkityksensä. Sen ansiosta teksti voidaan pitää 
muuttumattomana ja julkaista, jolloin voidaan saavuttaa laajempi lukijakunta kuin 
vain eläville esityksille on mahdollista. Tallentaminen vaikuttaa myös olennaisella 
tavalla viittomakielisen kirjallisuuden kehittymiseen: kirjallisuuden laatu voi pa-
rantua, voi syntyä uusia tyylilajeja, ja julkaisuissa on mahdollista hyödyntää aina 
kulloisenakin aikana saatavilla olevia teknisiä, taitollisia (layoutillisia) ja taiteelli-
sia keinoja. Videotallenteen avulla myös toinen henkilö pystyy tuottamaan saman 
tekstin, ja omaa tuotostaan videoimalla sekä mahdollisesti myös editoimalla tekstin 
tuottaja voi hioa tekstiään vähän samaan tapaan kuin kirjoitettujen kielten tekstejä 
voi muokata tekstinkäsittelyohjelmalla, ei aivan yhtä kätevästi mutta kuitenkin.

Viittomakielisessä, kirjoitukseen perustumattomassa kirjallisuudessa tekstin tul-
kinta on aina väistämättä läsnä. Tätä voi verrata puhuttujen kielten äänikirjoihin, 
joissa jokainen luenta on yksi näkemys alkuperäisestä tekstistä. Viittomakielisessä 
kirjallisuudessa jokainen uusi luenta voi kuitenkin tuoda mukanaan myös muu-
toksia viittomistoon ja lauserakenteeseen, koska videota ei voi kirjoitetun tekstin 
tapaan lukea, vaan se pitää joko jollakin tapaa litteroida puhutun kielen avulla 
(glossata) ja viittoa sitten sen perusteella, tai vaihtoehtoisesti viitotun voi opetella 
ulkoa pienemmissä pätkissä.

Viitotun tekstin lukemista videolta voisi tosin yrittää ratkoa teknisin keinoin 
(pieni, viittojan näkökentän ulottuvilla oleva videoruutu?), mutta aivan kirjoituk-
sen lukemisen helppouteen ei voida päästä muun muassa siksi, että viittoja ei voi 
lähdevideota katsoessaan samanaikaisesti luontevasti tuottaa omassa viittomises-
saan tarvittavia katse-elementtejä ja pään liikkeitä. Sama ongelma on tosin läsnä 
silloinkin, kun viittomakielinen tuotos on tallennettu puhutun kielen glossein ja 
viittojalla on käytössään prompteri.14 Koska viitotun tekstin videolta lukemista ei 
Suomessa juurikaan käytetä, on vaikea sanoa, häiritsisikö se tekstin artikuloimista 
enemmän kuin glossien lukemista.

14 Prompteri on laite, joka näyttää luettavan tekstin sopivassa kohdassa lukijan näkökenttää siten, 
että se mahdollisimman vähän häiritsee lukuesitystä. Prompteria käyttävät esimerkiksi television 
uutistenlukijat.
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2.4.2 Viittojan persoonan näkyminen — ongelma?

Elävänä kuvana tallennettu viittomakielinen kirjallisuus paljastaa aina esittäjänsä 
henkilöyden, sillä hänen kaikkien artikulaattoriensa — pää mukaan lukien — on 
näyttävä kuvassa. Videolla esiintyjän anonymiteettiongelmaa on yritetty ratkaista 
muun muassa animoinnilla — usein puhutaan viittovista avatar-hahmoista. Tähän 
mennessä saavutetut tulokset animoinnissa eivät monissa hankkeissa ole vielä 
olleet laadultaan tyydyttäviä, mutta poikkeuksiakin on (ks. eräs parhaista: Sign 
Smith Vault -ohjelmistolla tuotettu The Forest -tarina http://www.vcom3d.com/
index.php?id=signsmith_vault). Animointitekniikan kehittäminen on kallista, ja 
hankkeet tuntuvatkin usein jäävän puolitiehen, jolloin niissä syntyneitä tuotteita ei 
päästä aina lainkaan soveltamaan käytännössä. On myös pohtimisen arvoista, mil-
laisia tekstejä viittomakieliset ylipäätään ovat halukkaita näkemään animoituina ja 
mihin toivottaisiin aitoa ihmistä viittojaksi.

On myös ajateltu, että viittomakieliset kokisivat häiritseväksi sen, että viitottu 
teksti on aina tietyn henkilön esittämää. Nykyään meillä on olemassa pienehkö, 
mutta osaava suomalaisen viittomakielen ammattikääntäjien joukko (noin kym-
menen henkeä).15 Kuurojen kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että 
ainakaan näiden viittojien tekstejä ei välttämättä koeta persoonallisina tuotoksina, 
vaan ikään kuin neutraaleina teksteinä (suullista tietoa Kaisa Alanne 4.9.2008). 
Toisaalta vaikka tekstin henkilöytyminen ei viittomakielisiä itseään häiritsisikään, 
viittojan henkilösuoja ja julkaistun tekstin tekijänoikeudet voivat muodostua on-
gelmaksi.

Animoinnin päätavoite ei kuitenkaan useimmissa kehityshankkeissa ole ollut 
viittojan persoonan häivyttäminen, vaan oikeastaan viittomakieliltä puuttuvan va-
kiintuneen kirjoitusjärjestelmän korvaaminen. Tällä tavoin animointia hyödynne-
tään muun muassa edellä mainitun Sign Smith Vault -ohjelmiston tuottaman yhtiön 
toisessa tuotteessa Signing Science Dictionary (englanti – amerikkalainen viittoma-
kieli/viitottu englanti -sanakirja; http://www.vcom3d.com/index.php?id=ssdictio
nary#demo). Siinä tosin käytetään tekniikkaa, joka ei tuota aivan yhtä laadukasta 
animaatiota kuin yllä mainittu The Forest -tarina on.

15 Suomenruotsalaisen viittomakielen ammattikääntäjiä ei valitettavasti ole lainkaan.

http://www.vcom3d.com/index.php?id=signsmith_vault
http://www.vcom3d.com/index.php?id=signsmith_vault
http://www.vcom3d.com/index.php?id=ssdictionary#demo
http://www.vcom3d.com/index.php?id=ssdictionary#demo
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2.4.3 Videoinnin vaikutus käytettyyn viittomakieleen

Viittomakielisen kirjallisuuden tuottamisen ja tallentamisen muoto, video, tuo 
joitakin eroavaisuuksia viitottujen ja puhuttujen kielten kirjallisuuden välille. 
Kirjoitukseen perustuvassa kirjallisuudessa kielelliset ilmaukset ovat aina alisteisia 
kirjoitusjärjestelmässä käytettävissä oleville keinoille välittää muun muassa sana- 
ja lausepainoa, äänensävyjä ja intonaatiota. Kirjoituksen puutteita voidaan kom-
pensoida esimerkiksi kertomalla ilmauksen sävy erikseen. Suomeksi ehkä kirjoitet-
taisiin ”En halua enää tavata sinua!”, hän viittoi kädet täristen, kun saman ilmauksen 
viittomakielisessä vastineessa käsien tärinä näkyisi itse ilmauksen suoran esityksen 
osuudessa ”En halua enää tavata sinua!”. Voikin siis olettaa, että kirjallisuuden tal-
lentamis- ja esittämismuoto tulee aina pitämään viittomakielisessä kirjallisuudessa 
käytetyn kielimuodon omanlaisenaan kirjoitetussa kirjallisuudessa käytettyyn kie-
limuotoon verrattuna.

Viitotun videotallennekirjallisuuden tuottamiseen liittyy monia teknisiä ja kie-
lenkäyttöön liittyviä, hyväksi todettuja käytänteitä, jotka voi suoraan rinnastaa kir-
joitetun kielen käytänteisiin. Teknisistä seikoista voisi mainita vaikkapa sen, että 
viittojan kaikkien artikulaattorien tulee olla näkyvillä koko videon ajan, mutta toi-
saalta ei pidä kuvata etäämpää kuin on tarpeen. Liian kaukaa kuvatun viittomisen 
katsominen on verrattavissa hiljaisen puheen kuuntelemiseen. Toinen huomioitava 

peruasasia ovat liikkuvat kädet, jotka muodostavat herkästi häiritseviä varjoja, ja 
lisäksi valon heijastuminen viittojan käsistä voi häikäistä katsojan. Nämä voidaan 
estää sopivalla vaatetuksella, meikillä ja valaistuksella.

Videointi vaikuttaa myös käytettävään kieleen. Videon kaksiulotteisuus tekee 
muun muassa sellaiset viittomat epäselviksi, joista pitää hahmottaa kameraa kohti 
tai siitä poispäin suuntautuva liike tai kädestä kameraa kohti ojentuneet sormet. 

Kuva 2. Suomalaisen viitto-
makielen viittoma, jonka 
suomenkielisiä vastineita 
ovat 10, kymmenen, kym-
men-, (arkityylissä, mutta 
ei rahasta:) kymppi. Kuva 
ja suomenkieliset vastineet 
teoksesta Suomalaisen viit-
tomakielen perussanakirja. 
Numeroita ja lukumäärien 
ilmaisuja (2002, artikkeli 
13).
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Siksi erityisesti asiatyylisessä tekstissä tietyistä viittomista käytetään poikkeavia 
muotoja. Esimerkiksi numeroita 10, 20, ...90 vastaavat viittomat tuotetaan video-
tallenteessa tyypillisesti siten, että sormen tai sormien suunta on sivulle, kun se 
normaalisti on eteenpäin (ks. kuvat 2 ja 3). Viittomakielissä kolmiulotteista tilaa 
hyödynnetään systemaattisesti myös erilaisten kieliopillisten seikkojen ilmaisemi-
sessa. On kuitenkin täysin tutkimatta, kuinka vaikkapa YLEn viittomakielisten uu-
tisten viittojat mahdollisesti pyrkivät sopeuttamaan käyttämiään lauserakenteita ja 
viittomien taivutusta videon kaksiulotteiseen maailmaan.

Tässä on tullut esille vain joitakin hyvin perustavanlaatuisia viitotun kirjalli-
suuden tuottamiseen liittyviä seikkoja. Monet käytänteistä ovat täysin dokumen-
toimatta, ja Suomessa ammatikseen viittomakielisiä tekstejä tuottaville henkilöille 

vähitellen kerääntynyt osaaminen siirtyykin uudelle kääntäjälle lähes yksinomaan 
käytännön tilanteissa kokeneemmiltaan oppimalla. Toisaalta vaikka Suomessa on 
jo tämän alan osaamista, videon eri ominaisuuksien hyödyntäminen on yhä kovin 
puolitiessään. Asiatyylisten tekstien verkkojulkaisutapojakin voisi kehittää, mut-
ta vielä enemmän tutkimusta, uudisraivaajahenkeä ja luovaa hulluutta kaipaisi 
kaunokirjallisten tuotteiden toimittaminen. Kuinka esimerkiksi voitaisiin työstää 
300-sivuisen romaanin viittomakielinen käännös tuotteeksi, joka suo katsojalleen 
nautittavan lukukokemuksen? Kuvauksen ja videonkäsittelyn sekä erilaisten jul-
kaisutapojen kaikkien ominaisuuksien kekseliäs hyödyntäminen viittomakielisen 
kirjallisuuden teossa odottaakin vielä tekijöitään — ja rahoittajiaan.

Kuva 3. Suomalaisen viit-
tomakielen viittoma, jonka 
suomenkielisiä vastineita 
ovat 10, kymmenen, kymmen-. 
Tätä muotoa käytetään viitot-
taessa erityisen selkeästi (esi-
merkiksi videolla, televisios-
sa tai suuren yleisön edessä). 
Kuva ja suomenkieliset vas-
tineet teoksesta Suomalaisen 
viittomakielen perussanakirja. 
Numeroita ja lukumäärien il-
maisuja (2002, artikkeli 15).
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2.4.4 Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen 
kirjalliset tallenteet

Kuurojen Liitto on tallentanut viittomakielistä kirjallisuutta jonkin verran jo 1970-
luvun puolivälistä lähtien,16 ja muun muassa Kuurojen kulttuuripäivien esityksiä 
liitossa ryhdyttiin videoimaan systemaattisemmin vuodesta 1982 eteenpäin. Lisäksi 
Kuurojen museosta löytyy aineistoa ainakin Turussa 1967 järjestetyiltä Nuorten 
kulttuuripäiviltä ja Seinäjoella 1969 pidetyistä kulttuurikilpailuista, molemmat 
16millimetrin �lmille tallennettuna. Vuonna 1983 Kuurojen Liitto alkoi tuottaa 
viittomakielisiä videotiedotteita, ja näille on alusta lähtien tehty myös koosteita 
kulttuuripäiviltä. Kirjallisuuden saatavuuden näkökulmasta on kuitenkin valitetta-
vaa, että koosteet eivät usein sisällä esityksiä kokonaisuudessaan. Lisäksi liitolla ei 
ole ollut tavoitteenaankaan tallentaa kulttuuripäivien jokaista viitottua teosta (eikä 
varsinkaan täydellisinä alusta loppuun), joten moni esitys on jäänyt kertaluontei-
seksi. Paljon julkaistavaa toki löytyisi vielä videotiedotteista pois jääneistä nauha-
osuuksista liiton videotuotannon arkistoista. Videota edeltäneistä �lmitallenteista 
ei ole joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nykylaittein katsottavia kopioita, eikä 
niitä näin ollen pääse lainkaan näkemään.

Tämä vanhempi ja pitkälti myös uudempi suomalaisen ja suomenruotsalaisen 
viittomakielen kirjallisuudeksi katsottava videoaineisto on suurimmaksi osaksi 
luokittelematta, ja erityisesti varhaisempien tuotantojen saatavuus on heikkoa. 
Vanhempien aineistojen tekninen laatu tarjolla olevissa kopioissa on myös sen ver-
ran huono, että se jo selvästi häiritsee katselukokemusta ja joskus jopa ymmärret-
tävyyttä. Ohjelmatuotanto on lisäksi kehittynyt vuosien varrella, ja tämä saa osan 
aineistosta tuntumaan vanhanaikaiselta. Tämä ei tietenkään mitenkään vähennä 
sen historiallista arvoa.

Kuurojen kulttuuripäivillä on vuosien varrella ollut myös esityksiä, joissa on 
käytetty suomenruotsalaista viittomakieltä tai viitottua ruotsia. Esityksiä ei ole kui-
tenkaan millään tapaa luetteloitu, ja niiden löytäminen satojen tuntien aineiston 
joukosta olisi varsin suuri urakka, jonka joku vielä toivottavasti kuitenkin ottaa 
tehtäväkseen. Vuonna 2001 Vaasassa järjestetystä suomenruotsalaisesta kulttuu-
riseminaarista on onneksi toimitettu erillinen videotiedote (Suomenruotsalaisten 
kuurojen koulumuistoja 2002), jolle on saatu tallennettua lukuisia suomenruotsalai-
sella viittomakielellä esitettyjä tarinoita esimerkiksi kertojien lapsuudesta, kouluai-
kojen asuntolaelämästä ja opettajista.

16 Kirjallisuudeksi sitä ei tietenkään vielä tuolloin kutsuttu ja kuten jo aiemmin mainitsin, käsite 
viittomakielinen kirjallisuus herättää viittomakielisessä yhteisössä yhä hämmennystä.
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Vaikka videolle tallennettavan viittomakielisen tekstin tuottamisesta on jo noin 
30 vuoden kokemus, sitä on dokumentoitu ja tutkittu vain hyvin vähän. Yksi poik-
keus liittyy Markus Aron yhdessä Päivi Rainòn ja Karoliina Varsion kanssa tekemiin 
Kalevalan käännöksiin (Kalevala. Maailman synty ja Kullervon tarina suomalaisella 
viittomakielellä 2004). Aro (2006) on pohtinut Kullervon kääntämisen problema-
tiikkaa opinnäytetyössään, ja Kóbor-Laitinen (2006) on niin ikään opinnäytetyönä 
tehnyt tutkimusta siitä, millaisia tuntemuksia ja ajatuksia nämä käännökset viitto-
makielisissä katsojissa herättävät. Lisäksi hän on haastatellut Aroa kääntämispro-
sessista.

Suomalaisella viittomakielellä huolellisesti laaditun kaunokirjallisuuden arvos-
ta ja merkityksestä kieliyhteisölleen antavat käsityksen erään Kóbor-Laitisen haas-
tatteleman kuuron henkilön mietteet hänen nähtyään viittomakielisen Maailman 
synnyn:

”En ole aikaisemmin nähnyt mitään vastaavaa. Olin suorastaan häkeltynyt. 
Todella vahva tarina minun omalla kielelläni, eikä sellaisella kömpelöllä ta-
valla viitottuna, mihin olin yleensä tottunut. Vaikka kavahdin tarinaa, se kui-
tenkin vangitsi minut ja pakotti katsomaan alusta loppuun.” (Kóbor-Laitinen 
2006: 18.)

Suuria elämyksiä ovat viime vuosina tarjonneet myös kaksi maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuista aluevaltausta: viittomakielistä hiphop-musiikkia esittävä Signmark 
(Signmark 2006, 2008; SIGNMARK O�cial Site http://www.signmark.biz/) ja 
Teatteri Totin vuonna 2008 tuottama viittomakielinen ooppera Kaarle-kuninkaan 
metsästys. Molemmat ovat herättäneet positiivista kiinnostusta myös viittomakielis-
ten yhteisön ulkopuolella.

Uutta ovat olleet myös suomalaisella viittomakielellä Humanistisessa ammatti-
korkeakoulussa laaditut opinnäytetyöt, joita on syntynyt kolme (Aro 2006; Rehn 
2007; Mäntylä 2008). Suomen yliopistoissa opinnäytetöiden tekeminen viittoma-
kielellä ei ole vielä ollut mahdollista, vaan niissä opinnäytetyöt on laadittava suo-
meksi tai ruotsiksi (yliopiston laitoksesta toiseen vaihdellen monet muutkin puhu-
tut kielet hyväksytään opinnäytteiden kieleksi).

Suomalaisella viittomakielellä ”tekstityksiä”, viitottuja käännöksiä, jotka liite-
tään elokuvaan tyypillisesti oikeaan alanurkkaan kuvan päälle editoituna, on teh-
ty tiettävästi kolmeen lasten tai nuorten kokoillan elokuvaan (Rölli ja metsänhenki 
2002; Pelikaanimies 2004; Unna ja Nuuk 2006) ja tekeillä on kaksi lisää (Onni von 
Sopanen 2006; Suden arvoitus 2006). Näistä vasta yksi, Rölli ja metsänhenki, on jul-
kaistu.

http://www.signmark.biz/
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Muita lapsille suunnattuja julkaisuja ovat esimerkiksi Satuja viittoen — Sagor på 
teckenspråk (2006), jolle on tuotettu kymmenen suomalaisella viittomakielellä vii-
tottua H. C. Andersenin satua. Saduista kaksi on esitetty myös suomenruotsalaisella 
viittomakielellä. Jonkin verran aineistoa löytyy laulujenkin puolelta. Suosittuja las-
tenlauluja suomalaisella viittomakielellä ja viitotulla suomella esitettynä on esimer-
kiksi julkaisuissa Ihme ja kumma (2002) ja Iloa silmille ja korville (2006). Mäntylä 
(2008) on pohtinut ja analysoinut opinnäytetyössään näiden laulukäännösten viit-
tomakielisyyttä.

Erittäin merkittävää ja mittavaa käännöstyötä on tehty Kirkkohallituksen Viit-
tomakielinen kirkkokäsikirja -hankkeissa vuodesta 1999 lähtien (Viittomakielinen 
kirkkokäsikirjatyö http://www.evl.�/kkh/to/kjmk/viitt/viitt_etusivu.html). Raa-
matusta on käännetty kokonaisuudessaan Luukkaan evankeliumi (2007) ja tämän 
lisäksi 12 kirkon keskeistä liturgista tekstiä (Sana tulee näkyväksi 2001; Messu ja kir-
kolliset toimitukset 2008). Käännöstyön alkuvaiheessa tekstejä käsiteltiin viittomakie-
len lautakunnassakin (ks. kokouspöytäkirjat 23.10.2000, 27.11.2000, 4.12.2000), 
ja tietyssä vaiheessa käännösprosessia palautetta on aina pyydetty myös viittoma-
kielisiltä seurakuntalaisilta ympäri Suomen. Syntyneissä käännöksissä muutos kir-
kollisissa yhteyksissä tähän asti paljolti käytetystä viitotusta suomesta (ja ruotsis-
ta) on suuri, eivätkä kaikki seurakuntalaiset olekaan ottaneet käännöksiä vastaan 
ilman vastarintaa (Ala-Sippola 2008a: 18, 2008b: 14). Ymmärrettävästi jo sekin 
voi olla hämmentävää, että ensi kerran näkee aiemmin puhutun kielen sanojen ja 
rakenteiden sävyttämät, ehkä merkityssisällöiltään etäisiksi ja hämäriksi jääneet 
tekstit omakielisinä: näinkö Raamatussa oikeasti sanotaan?

Kaikki uudet suomalaisella viittomakielellä tuotetut liturgiset tekstit ja Luukkaan 
evankeliumi ovat Kirkolliskokouksen hyväksymiä ja samalla virallisia käännöksiä. 
Tämä tarkoittaa siis myös sitä, että näitä käännöksiä tulee käyttää kirkollisten toi-
mitusten yhteydessä. Samanlaista asemaa on haettu myös Maamme-laulun viitto-
makieliselle käännökselle (Maamme-laulu viittomakielellä 2003). Hyväksyvinä insti-
tuutioina on käytetty Kuurojen Liiton käännöstoimikuntaa ja Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen viittomakielen lautakuntaa. Lautakunta käsitteli asiaa kokouk-
sessaan 30.11.2006 (8. §) ja piti vuonna 2003 julkaistua käännöstä onnistuneena 
kokonaisuutena. Esille tuli kuitenkin pari ongelmaa, jotka piti ennen varsinaista 
hyväksymistä selvittää. Näin Maamme-laululle ei siis vielä onnistutttu saamaan 
”virallista” asemaa. Mielenkiintoinen kysymys tietenkin on, riittävätkö viittomakie-
len lautakunnan ja Kuurojen Liiton antamat suositukset tekemään jostakin tekstistä 
virallista. Näillä instituutioillahan ei ole Kirkolliskokouksen kaltaista valtaa päättää 
asiasta, vaan ne voivat vain antaa suosituksia. Toisaalta muitakaan tahoja ei ole 

http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/viitt/viitt_etusivu.html
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käytettävissä, joten lopullinen virallistuminen on kieliyhteisön käsissä. Se joko al-
kaa käyttää uutta käännöstä tai hylkää sen.

Viittomakielisten tallenteiden jakelussa Internetillä on nykyään tärkeä rooli. 
Suomessa erityisesti julkishallinnolliset tahot, kuten Kuluttajavirasto, poliisi, edus-
kunta, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kuurojen Liitto, ovat tuottaneet 
suomalaisella viittomakielellä laadittuja tekstejä (yleensä käännöksiä suomen kieles-
tä) osasta www-sivujensa aineistoa (ks. linkkilista suomi.�-sivustolla http://www.
suomi.�/suomi�/suomi/tietopaketit/viittomakielisille/index.html). Mainituista ta-
hoista Kuurojen Liitto pyrkii ylläpitämään viittomakielisyyttä www-sivuillaan kat-
tavimmin. Suomenruotsalaisen viittomakielen tilanne on ongelmallinen, koska sen 
kääntäjiä ei ole.

Edellisiin verrattuna hieman erilaista kirjallistumista edustavat viittomakielten 
sanakirjat. Suomessa näistä aivan ensimmäisiä ovat 1900-luvun alkupuolella jul-
kaistut kolme vihkosta (Hirn 1910–1916), joissa on valokuvateknisesti17 ja kielel-
lisesti tasokkain kuvin esitettynä yhteensä 344 viittomaa (ks. kuva 4). Viittomat 
olivat käytössä jo siinä kielimuodossa, jolla Carl Oscar Malm opetti kuurojenkou-
luissa 1800-luvun puolivälin tienoilla (Hirn 1910: Alkulause), joten vihkosiin on 
tallentunut arvokasta Suomen viittomakielten kieliperintöä.

Vuonna 1965 julkaistiin Viittomakielen sanakirja, jossa viittomakieli nähtiin täy-
sin suomen kielestä riippuvaisena kielijärjestelmänä. Kirjassa viittomat on kuvattu 
selittäen ne suomen sanoin ja lyhentein. Seuraavaksi laadittiin Viittomakielen kuva-
sanakirja (1973), joka oli tekijöidensä asenteiden puolesta, käytettävyydessään ja 
laajuudessaan (noin 3 000 viittomaa) huomattavasti edeltäjäänsä parempi, mutta 
jota viittomakieliset ovat sitäkin arvostelleet liikaa ”kuulevien viittomia” sisältä-
väksi.

Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ovat vuodesta 1989 läh-
tien tehneet pitkäjänteistä suomalaisen viittomakielen viittomiston tutkimusta ja 
kuvausta, jonka ensimmäisenä tuloksena syntyi Suomalaisen viittomakielen perus-
sanakirja (1998) ja pian sen jälkeen täydennysosa Numeroita ja lukumäärien ilmai-
suja (2002). Perussanakirjassa viittomakieli nousi aiempia sanakirjoja enemmän 
keskiöön jo siksikin, että kirjan hakusanoja ovat viittomat eivätkä suomen sanat. 
Molemmat mainitut teokset on julkaistu myös Suvissa — Suomalaisen viittomakielen 
verkkosanakirjassa (http://suvi.viittomat.net/), jossa saatiin tarjolle myös perussa-
nakirjan tuhannet viitotut, viittomien käyttöä ja merkitystä kuvaavat esimerkkilau-
seet. Muita suomalaisesta viittomakielestä tehtyjä sanakirjoja ja viittomistoja on 

17 Tosin vihkosten painotekniikka ei tee lainkaan oikeutta taitossa käytetyille alkuperäisille valoku-
ville. Kuvat ovat Kuurojen museon hallussa.

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/tietopaketit/viittomakielisille/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/tietopaketit/viittomakielisille/index.html
http://suvi.viittomat.net/


206 Savolainen

Omin sanoin ©        2009

listattu muun muassa viittomakielen lautakunnan kokouspöytäkirjan 30.11.2006 
tekstiliitteessä 1.

Kuurojen Liiton ja Kotuksen tutkimusryhmässä toimi vuosina 1998–2002 myös 
suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimushanke, jonka tuloksena syntyi muun 
muassa 38 suomenruotsalaista viittomaa esittelevä julkaisu Se vårt Språk! (Hoyer & 
Kronlund-Saarikoski 2002). Tutkimus perustui hankkeen aikana tehtyihin 31 suo-
menruotsalaisen kuuron henkilön haastatteluihin (yhteensä noin 21 tuntia).

Viitomakielten sanakirjat ovat 2000-luvulle tultaessa olleet muodoltaan yhä 
useammin verkko-, CD-ROM- tai DVD-julkaisuja. Tämä on luonnollinen kehityskul-
ku viittomakielen sanakirjoja ajatellen, koska digitaalinen julkaiseminen mahdol-

listaa elävän videon esittämisen. Videoiden rinnalle sanakirjojen käyttäjät kuiten-
kin toistuvasti toivovat saavansa myös viittomien perusmuotoja esittäviä stillkuvia. 
Heillä on tarve nähdä viittomia myös kuvaan kiteytettyinä kokonaisuuksina, joita 
voi tulostaa paperille ja käyttää yhdessä tekstin kanssa. Stillkuvien merkitys näyt-
tää oikeastaan olevan kirjoituksen kaltainen. Mielenkiintoista onkin, kuinka vähän 

Kuva 4. Aukeama Kuuromykkäin viittomakieli Suomessa II -sanakirjavihkoses-
ta. (Hirn 1911: 48–49).
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tietääkseni viittomakieliset henkilöt itse käyttävät videonauhalta kaapattuja viito-
tun tekstin otoksia (videoruutuja), vaikkapa nettisivujen otsikoina tai kuvituksina. 
Onko kyseessä vain löytämätön ja koettelematon videon- ja kuvankäsittelytekniik-
ka?

Kuten jo edellä olen tuonut esille, monet olemassa olevat suomalaisen ja suo-
menruotsalaisen viittomakielen kirjallisuudeksi katsottavat aineistot on vaillinnai-
sesti luokiteltu ja osa on täysin luokittelematta. Iso osa kirjallisuudesta on myös 
vaikeasti saatavissa, ja tältä osin tilanne muistuttaa menneitä aikoja, jolloin perin-
ne siirtyi eteenpäin vain kasvotusten. Uuden viittomakielisen kirjallisuuden tuo-
tanto taasen kaipaisi alalle lisää osaajia, sillä nykyiset suomalaisen viittomakielen 
ammattikääntäjät ovat varsin työllistettyjä. Kaikkeen kirjallisuuteen kääntäminen 
ei tietenkään ole ratkaisu, vaan esimerkiksi viittomakielen aapisen valmistamisessa 
tarvitaan niin pedagogiikan kuin kielen rakenteen ja omaksumisenkin osaamista. 
Viittomakielisen kirjallisuuden tuotannolle ei vain ole helppoa löytää rahoittajia, 
koska syntyvät tuotteet eivät yleensä ole kaupallisesti kannattavia.18

Opetusministeriössäkin on onneksi herätty näkemään viittomakielisten omakie-
lisen aineiston tarve, ja ministeriön vuonna 2006 asettama työryhmä on laatinut 
ehdotuksen Viittomakielisen kirjaston toimintamalliksi (Viittomakielinen kirjasto 
2007). Jos kirjasto toteutuisi ehdotetulla tavalla, se toisi merkittävän parannuk-
sen viittomakielisen kirjallisuuden tuotantoon ja saatavuuteen. Opetusministeriö 
on antanut Viittomakielisen kirjaston ylläpidon Kuurojen Liiton tehtäväksi, mutta 
ei ole vielä myöntänyt toimintaan tarvittavia varoja.

2.4.5 Viittomakielisen kirjallisuuden opetus kouluissa

Kirjoitus- ja lukutaidon oppiminen on kaikkialla maailmassa koulutuksen itsestään 
selvä perusta. Tähän suhteutettuna tulisi luonnollisesti olla yhtä itsestään selvää, 
että viittomakielisille lapsille opetetaan videolle tallennettavan viittomakielisen 
tekstin tuottamista ja lukemista osana äidinkielen opetusta. Opetushallituksen jul-
kaisuissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004: 35, 44, 89–94) ja Lukion 
opetussuunnitelman perusteet (2003: 20, 22, 59–61) on hienosti määritely oppiai-
neen viittomakieli äidinkielenä oppisisällöt, ja Opetushallitus velvoittaa opetuksen 
järjestäjän laatimaan eri luokka-asteiden opetussuunnitelmat näiden perusteiden 
mukaisesti.

18 Viittomakielisen käännöskirjallisuuden tuotantoa helpottavat kuitenkin vuonna 2006 voimaan 
tullut tekijänoikeuslain muutos (821/2005) ja Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muut-
tamisesta 1036/2005, 7 a §.
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Valitettavasti vaadittujen oppisisältöjen toteuttaminen on monista syistä hyvin 
vaikeaa. Käytännön opetustyötä hankaloittaa muun muassa lähes täydellinen puute 
viittomakielisestä opetusmateriaalista. Äidinkieleltään viittomakielisiä opettajia on 
kouluissa myös aivan liian vähän, ja tilannetta sekavoittaa edelleen se, että viitto-
makielisten lasten kouluvalinnat ovat vaihtelevia: monet sisäkorvaistutetta käyt-
tävät lapset käyvät lähikoulua (ehkä avustajan tai tulkin kanssa), ja osa kuuroista 
käy kuulovammaisten koulua. Koska kuulovammaisten kouluilla ei ole mahdollista 
tarjota oppilailleen yhtä laajaa valikoimaa oppiaineita kuin monet lähikoulut tar-
joavat, myös osa kuuroista, joilla ei ole istutetta, on siirtynyt osin tai kokonaan 
yleisopetukseen viittomakielen- ja/tai kirjoitustulkin kanssa.

Yksi ratkaisu viittomakielen äidinkielenä opetukseen olisivat kiertävät opetta-
jat. Kunnan oppilasmäärän ja eri kouluihin jakautumisen mukaan räätälöitäisiin 
kullekin kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä oma toteutustapa. Esimerkiksi 
niin, että opettaja matkustaa aina oppilaan tai oppilaiden omaan kouluun tai että 
useamman koulun oppilaat kokoontuvat yhteen kouluun, jossa opetus sitten järjes-
tetään. Kielikylpyäkin on pohdittu yhtenä vaihtoehtona, mutta vielä ei ole oikein 
selvää, millaisella mallilla sitä olisi paras lähteä toteuttamaan. Kolmas ja jo monia 
vuosia esillä ollut vaihtoehto on viittomakielinen koulu, johon voitaisiin ottaa op-
pilaiksi yhtä hyvin kuulevia kuin kuuroja ja huonokuuloisiakin oppilaita ja koulun 
opetus voisi olla monikielistä, mutta kaikille saavutettavaa (Lähteenmäki 2008: 
16–17). Viimeksi mainittu vaihtoehto voisi tarjota oppilaille aidosti viittomakieli-
sen ympäristön.

2.5 Maistiainen itse kielestä — tapaus polysynteettiset viittomat

Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa viittomakielessä on eräs leksikon ja kieliopin 
rajat ylittävä ilmiö, joka ansaitsee tulla esitellyksi, koska sen asema on niin keskei-
nen viittomakielisessä kertomaperinteessä ja kaunokirjallisessa ilmaisussa. Tämä 
ilmiö on polysynteettiset viittomat.19 Niillä ei ole perusmuotoa eikä lauseyhteydestä 
irrotettavaa tarkkaa merkitystä, ja perusmuodon omaavista (kiinteistä) viittomista 
poiketen niiden rakenneosasilla — käsimuodolla, artikulaatiopaikalla, liikkeellä, 

19 Tutkijat ovat kutsuneet polysynteettisiä viittomia myös lukuisilla muilla termeillä, kuten klassi�-
kaattoripredikaatti (Schick 1990; Supalla 1978, 1986), polymorfeeminen verbi (Engberg-Pedersen 
1993), polykomponentiaalinen verbi (Schembri 2003) ja leikillisesti tee se itse -viittomat (Brennan 
1992: 46). Valitsemalla termin polysynteettinen viittoma (sitä käyttää myös mm. Wallin 1994) en 
tarkoita, että määriteltäisin koko kielen olevan polysynteettinen. Polysynteettisiä kieliä ovat mm. 
eskimokielet ja monet intiaanikielet (ks. esim. Anhava 1999: 192; Trask 1996: 211; Itkonen, Esa 
1997: 64–70; 2001: 78–85; Baker 1996: 9–38.)



 Viittomakielten kirjallistuminen Suomessa 209

Omin sanoin ©        2009

huuliolla jne. — voi kullakin olla oma merkityksensä.20 Niinpä polysynteettisten 
viittomien merkitys onkin yleensä lauseenomainen, esimerkiksi ’kolmiulotteinen 
kappale nousee ylös vaakasuoran pinnan takaa’ (ks. kuva 5; kyseistä viittomaa voi-

daan käyttää mm. ”kuun tai auringon nousemisesta horisontin yläpuolelle”) tai ’lit-
teä kappale sijaitsee vaakasuoralla pinnalla’ (ks. kuva 6; kyseistä viittomaa voidaan 
käyttää mm. ”pöydällä lojuvasta paperiarkista” tai ”pysäköidystä autosta”).

Polysynteettisten viittomien käyttöä pidettiin pitkään sopimattomana asiatyyli-
sessä viittomisessa muun muassa siksi, että niiden ajateltiin viittomina olevan arki-
tyylisiä (ks. USA:n tilanteesta esim. Supalla 1978: 27 ja McIntire 1980: 110). Niitä 
ei myöskään tyypillisesti käytetty kuulevien henkilöiden kanssa. Nämä molemmat 

seikat kietoutuvat viitotun puheen (myös pelkän puheen) ja viittomakielen rin-
nakkaiseloon yhteisössä (ks. diglossia luvussa 1.1). Kuulevien kanssa puhuttiin tai 
käytettiin viitottua puhetta, ja kuurojen keskenkin viitottu puhe oli tyypillisesti kai-
ken vähänkin virallisemman esiintymisen kielimuoto. Polysynteettisten viittomien 

Kuva 5. Polysynteettinen viittoma, jonka mer-
kitystä voi kuvata mm. seuraavasti: kolmiulottei-
nen kappale nousee ylös vaakasuoran pinnan takaa. 
Kuva Kuurojen Liitto ry.

Kuva 6. Polysynteettinen viittoma, jonka mer-
kitystä voi kuvata mm. seuraavasti: litteä kappa-
le sijaitsee vaakasuoralla pinnalla. Kuva Kuurojen 
Liitto ry.

20 Suomalaisen viittomakielen rakennetta ovat kuvanneet mm. Rissanen, T. (1985, 2000), Pimiä & 
Rissanen (1987), Savolainen (2006) ja Jantunen (2008).
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käyttö viitotussa suomessa tai ruotsissa rikkoisi ilmaisun, sillä se tuo suomen tai 
ruotsin sanojen ja lauserakenteen keskelle kieliopillisesti täysin vieraan elementin. 
Jos polysynteettisiä viittomia kuitenkin haluaa käyttää, puhe ”pätkii” pahasti, kos-
ka yhden tällaisen viittoman aikana ilmaus ehtii edetä yksittäisen sanan asemesta 
jo lauseen verran.

YLEn Viittomakielisissä uutisissa polysynteettisten viittomien käyttöä näkee 
usein esimerkiksi luonnonmullistuksista ja onnettomuuksista kertovissa teksteissä. 
Runsaasti niitä sisältävät tyypillisesti myös muun muassa ihmisen ja eläinten ana-
tomiaa ja elitoimintoja kuvaavat tekstit, olivatpa nämä tyyliltään asiatyylisiä tai 
arkisia.

Videolla 1 esitetyn esimerkin lopussa on kahdella polysynteettisellä viittomalla 
kuvattu kalan (kampelan) olemusta ja liikkumista. Esimerkistä voi todeta muun 
muassa sen, että polysynteettiset viittomat voivat olla hyvinkin lähellä mimiikkaa. 
Niiden ja mimiikan välillä on kuitenkin selvä ero: polysynteettisten viittomien muo-
dostustavat ovat viittomakielikohtaisesti rajatut ja konventionaalistuneet (ne ovat 
kielensisäisiä ”sopimuksia”), kun mimiikan keinot taas ylittävät kielirajat, vaikka 
voivatkin sisältää myös kulttuurisidonnaisia elementtejä.

Video 1. Yksi akvaarion kaloista on lystikkään näköinen. Se on ihan latuska, 
ja sen suu on toisella poskella. Video ja käännös: verkkosanakirja Suvi, ar-
tikkeli 716.
http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=716&
id=716&vid=ex2#start

Eräs todiste polysynteettisten viittomien kielellisestä luonteesta tulee ilmi sii-
nä, kuinka polysynteettiseltä perustalta syntyneet perusmuodon omaavat (kiinteät) 

viittomat voivat milloin tahansa ”herätä uudelleen eloon”. Tämä on mahdollista 
siksi, että kielenkäyttäjä tuntee oman kielensä sananmuodostuksen keinot ja hyö-

Kuva 7. Suomalaisen viittomakielen viittoma, jon-
ka suomenkielisiä vastineita ovat mm. (henkilö- 
ja pakettiautoista:) auto; henkilöauto, pikkuauto; 
(arkikielessä ja leikillisessä kielessä:) kärry, kaara; 
ajaa autoa, ajaa autolla, ajaa, autonajo, ajo, ajaja; 
mennä autolla, matkustaa autolla. Kuva ja suomen-
kieliset vastineet Suomalaisen viittomakielen perus-
sanakirjasta (1998, artikkeli 406).

http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=716&id=716&vid=ex2#start
http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=716&id=716&vid=ex2#start
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dyntää niitä. Esimerkki kiinteän viittoman eloon heräämisestä löytyy videolta 2, 
jossa hyödynnetään kuvassa 7 esitetyn viittoman polysynteettistä perustaa.

Polysynteettisiä viittomia taitavasti käyttäen ilmaisusta tulee informaatiosisäl-
löltään tyypillisesti hyvin tarkkaa ja tiiviiksi pakattua, ja tämän viittomiston sujuva 
ja osuva käyttö kertookin paljon viittojan kielitaustasta ja -taidosta.

Video 2. Esimerkki kuvassa 7 esitetyn viittoman polysynteettisen alkuperän 
”heräämisestä eloon”. Lauseessa käytetyn polysynteettisen muodosteen kään-
nös: ’kääntää rattia voimakkaasti oikealle’. Koko viitotun lauseen käännös 
suomeksi: ’Väistin äkkiä eteeni tullutta jalankulkijaa niin rajusti, että autoni 
suistui ojaan.’ Video ja sen käännös: verkkosanakirja Suvi, artikkeli 445.
http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=445&
id=445&vid=ex1#start

Taulukko 1. Kuurojen kulttuuripäivillä 1982, 1984 ja 1986 tehdyt videotal-
lenteet

Taulukon lähteet: Kuurojen kulttuuripäivät; Kuurojen XV valtakunnalliset 
kulttuuripäivät Kuopiossa; XVI Kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät 
Oulussa 1986, osa 1; Rainò 2005.

ei mainintaa alkuperästä ✖
oletetusti käännös ✚

Kuurojen kulttuuripäivät Kouvolassa 1982

Erkki Sivonen ja Risto Rautanen: Väinämöinen ja Joukahainen ✖ ✚
Mikkelin Kuurojen Yhdistys: Mustalaislauluja (kuoroesitys) ✖ ✚

näytelmät

Mikkelin kuulovammaisten koulu: Don Juan ✖ ✚
Jyväskylän Kuurojen Yhdistys: Kauppa-Lopo käy rouva Kortmanin talossa 
(Minna Canth)

✚

Helsingin Kuurojen Yhdistys: Romeo ja Julia (Shakespeare) ✚

lausunta
Aira Passi: Eilen — tänään — huomenna (Anna Korpela) ✚

Markku Jokinen: Vaiheet (Herman Hesse) ✚

Eila Kyyrönen: Kaukametsä ✖ ✚

Helena Lehtomäki: Koulutie ✚

kaksinlausunta

Pirkko Johansson ja Pirkko Janhonen: Keväällä

Aira Passi ja Elisabeth Laurila: Opriksella ✖ ✚

http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=445&id=445&vid=ex1#start
http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=445&id=445&vid=ex1#start
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Kuurojen kulttuuripäivät Kuopiossa 1984

lausunta

Kotisauna / Aili Paavola ✚
Tulppaani / Irma Frondelius

Karjalan kunnailla / Pirkko Janhonen ✚
Olemisen riemu (varsinainen viittomakieli) / Markku Jokinen

Talvelta keväälle (varsinainen viittomakieli) / Jouni Antikainen

Maailma on paha (varsinainen viittomakieli) / Teija Mustonen
Leivopari (varsinainen viittomakieli) / Leena-Maija Kaasalainen (Otto Mann-
inen) ✚

Vahtikoira (varsinainen viittomakieli) / Helena Lehtomäki

kaksinlausunta

Väliaikainen / Aili Paavola ja Anja Ojantakainen ✚
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa / Pirkko Johansson ja Pirkko Janhonen ✚
Metsäkukkia / Anja Mikola ja Eira Rantanen ✚

kerronta

Juha Mieto Sarajevossa / Jorma Rantala

Näkö ja kuulo / Erkki Sivonen

Pipan kommellus / Mirja Metsämäki

Kuurojen kulttuuripäivät Oulussa 1986

käännökset

Johanna Lehtomäki – Marita Saunamäki: Haiku-runo

Jaana Virtanen – Pia Koivula: Jaa - jaa! (Eino Leino)

Ritva Hummelin: Näin unta kesästä kerran (Eino Leino)

Aili Paavola: Haave-elämä (Kaarlo Sarkia)

alkuperäiset viittomakieliset esitykset

Mirja Metsämäki – Irma Frondelius: Oraalinen aika

Pirkko Janhunen – Pirkko Johansson: Vuodenajat

Tuija Mustonen: Naamio

Kimmo Leinonen: Kaukaisella saarella

kuoroesitykset

Turun Kuurojen Yhdistys: Merimieslaulu ✚
Jyväskylän Kuurojen Yhdistys: Elämän kauneus (P. Mustapää) ✚
Porin Kuurojen Yhdistys: Keväällä (Irene Mendelin) ✚

kerronta

Aili Paavola: Näin se alkoi

Jorma Rantala: Uuteen asuntoon muuttaminen

Pekka Rissanen: Pidä ympäristö siistinä
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http://scripta.kotus.�/www/verkkojulkaisut/julk6/aidinkieli.wmv

http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/aidinkieli.wmv
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Päivi Mäntylä & Pia Taalas
Kuurojen Liitto ry

Äidinkieli1

 Taalas Oliko sinulla koulussa viittomakielen tunteja?

 Mäntylä Olihan minulla ala-asteella, lukujärjestykseen oli siis merkitty ”viitto-
makieli”. Äidinkielen tunnithan tarkoittivat silloin suomen kieltä, opit-
tiin kirjoittamaan ja harjoiteltiin puhumista. Viittomakielen tunnilla taas 
pelattiin pelejä ja juteltiin. Viittomakieltä tavallaan käytettiin tunneil-
la, eivät opettajat opettaneet muun muassa kameran edessä viittomis-
ta ja esiintymistaitoa. Tuntui, että tunneilla vain leikittiin. Myöhemmin 
Mikkelissä2 oli jotain kielioppiakin, käytettiin sitä Päivi Rainòn oranssia 
kirjaa3 — oli kyllä liian teoreettinen meille silloin. Ei se kuitenkaan ollut 
mitään kunnollista opetusta koko kouluaikanani. Entä sinulla?

 Taalas Minulla taas ei ollut ollenkaan viittomakielen tunteja, aloitin koulun 
vuonna 1970. Siihen asti viittomakieli oli ollut kouluissa kiellettyä. 
Sitten lakiin säädettiin joku viittomakieleen liittyvä lause. En tarkkaan 
muista, mutta se oli jotenkin niin, että viittomia sai käyttää tukena tai 

1 Suomalaisella viittomakielellä käydyn keskustelun käännöksen suomeksi on laatinut Päivi Mänty-
lä, ja alaviitteiden tekstit on toimittanut Leena Savolainen.
2 ”Mikkelillä” viitataan Mikkelin kuulovammaisten kouluun (nykyinen Mikael-koulu). Se on valtion 
erityisoppilaitos, jonka oppilaat voivat asua koulun yhteydessä toimivassa asuntolassa.
3 ”Oranssilla kirjalla” viitataan teokseen Kolme kirjoitusta viittomakielestä (Pimiä [nyk. Rainò] & 
Rissanen 1987). Toinen opetuksessa tuolloin käytetty ”oranssi kirja” oli Viittomakielen perusrakenne 
(Rissanen, T. 1985).
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apuvälineenä. Eli jos kommunikointi ei puheella sujunut, niin sai käyt-
tää viittomia.

 Mäntylä Opettajat osasivat kuitenkin jo viittoa?

 Taalas Joo, ensimmäisellä luokalla ollessani opettajani osasi jo viittoa jonkin 
verran, vaikkakin suomen kielen mukaisesti. Varmaan se laki vaikutti. 
Mutta kuten sinulla, minullakin äidinkieli tarkoitti suomen kieltä.

Oma tietoisuuteni viittomakielestä alkoi varsin myöhään. Kouluaikana 
emme ymmärtäneet ollenkaan viittomakielen olevan oma äidinkielem-
me. Harjoittelimme puhumista ja kirjoittamista, ajattelimme varmaan 
suomen kielen olevan äidinkielemme. Kuurotietoisuuskurssilla4 opetet-
tiin, että se onkin viittomakieli. Vasta siellä aloin ymmärtää kuka olen, 
ja että viittomakieli todellakin on kieli ja että se on oma äidinkieleni.

 Mäntylä Aloitin koulun 80-luvulla, tarkemmin sanottuna vuonna 1986. Meilläkin 
opettajat viittoivat suomen kielen mukaisesti. Muistan kuitenkin, kun 
Jyväskylän koulussa5 kävi muutamia kuuroja työharjoittelussa. He opis-
kelivat Jyväskylän yliopistossa opettajaksi ja olivat sen myötä tiedosta-
neet viittomakielen aseman äidinkielenään. He välittivät tätä tietoa sit-
ten meillekin. Käytännössä kaikki kuitenkin oli ennallaan, muun muassa 
se, mitä lukujärjestykseen äidinkielenä merkittiin.

 Taalas Kouluissa viittomakielen opetus taisi alkaa vähitellen 80-luvulla. Mutta 
millainen tilanne nykypäivänä kouluissa on, sitä en tiedä.

 Mäntylä Niin, en minäkään tiedä, kävin peruskoulua kuulovammaisten kouluis-
sa. Mikkelissä keskeytin lukio-opiskeluni ja jatkoin sitä kuulevien luki-
ossa. Siellä äidinkielen, siis suomen kielen tunneilla saatettiin pyytää 
esittämään oma ainekirjoituksensa koko luokalle. Se jännitti hirveästi, 
sillä kuulovammaisten kouluissa emme koskaan olleet tehneet sellaista. 
Muille, kuuleville oppilaille, se oli luonnollista, koska sitä oli harjoiteltu 
koko kouluiän. Meillä kuuroilla suomen kielen opiskelu painottui kieli-
opin oppimiseen, kirjoittamiseen sekä puheen harjoittamiseen. Minäkin 

4 Kuurotietoisuusliike levisi Suomeen 1970-luvun lopulla Ruotsista. Liikkeen tavoitteena oli kohot-
taa kuurojen itsetuntoa, rohkaista heitä käyttämään viittomakieltä ja tutustuttaa kuurojen histori-
aan ja kulttuuriin.
5 ”Jyväskylän koululla” viitataan Jyväskylän kuulovammaisten kouluun (nykyinen Haukkarannan 
koulu). Se on valtion erityisoppilaitos, jonka oppilaat voivat asua koulun yhteydessä toimivassa 
asuntolassa.
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jouduin silloin puhumaan oman ainekirjoitukseni ääneen. Yhtään ei pa-
neuduttu esiintymistaitoon tai muuhun sellaiseen, joten ei ihme, että 
lukiossa esiintyminen hermostutti kovasti. Toisaalta miten asiat ovat ny-
kyään?

 Taalas Silloin meillä ei ollut mitään esiintymistä, vaan vain sellaista, että teksti 
piti lukea ääneen luokan edessä. Ymmärsivätkö muut muka puhetta? 
Opettaja kuunteli ja korjasi ääntämistäni. Muut vaan istuivat ja odottivat 
vuoroaan. Jälkeenpäin ajateltuna tämmöinen oli kamalaa. Luulen, että 
minua ennen tilanne oli suurin piirtein samanlainen, ainakin vanhempie-
ni aikana, mutta varmaan sitä aikaisemminkin. Äitini kertoi, että hänen 
aikanaan ei saanut viittoa ollenkaan, mutta hänen luokallaan oli opetta-
ja, joka käytti tukiviittomia. Luokassa sai salaa viittoa, mutta muualla ei. 
Isä ei saanut ollenkaan viittoa. Välitunneilla kumpikin saivat viittoa.

 Mäntylä Sama juttu omien vanhempieni kohdalla, piiskaa tuli jos viittoi. Kerroit 
äsken siitä luokan edessä ääneen puhumisesta. Minun äitini taas jou-
tui soittamaan pianoa koko koulun edessä. Opetteli soittamisen ulkoa ja 
esitti muille, ihan älytöntä.

 Taalas Silloin ei ajateltu viittomakielen olevan mitään, se oli vain elekieltä. 
Suomen kieltä ja viittomakieltä ei tavallaan voinut edes laittaa samalle 
viivalle, kun vain suomen nähtiin olevan kieli. Olipa silloin hurjaa.

Jos ajatellaan viittomakielen kehittymistä vuosien varrella, voiko sa-
noa, että nykyään olisi olemassa jonkinlainen viittomakielen yleiskie-
len muoto? Ennen vanhaan oli valtion ylläpitämiä kouluja eri puolella 
Suomea. Kouluissa syntyi viittomakielen eri tyylejä, murteita. Toisen 
viittomisesta arvasi helposti, missä hän oli käynyt koulunsa, esimerkik-
si Mikkelissä, Turussa tai Kuopiossa6. Kunnalliseen koulujärjestelmään 
siirryttyä tämä kielen vaihtelu ei enää näy niin vahvasti. Ennen vanhaan 
valtion asuntolakoulujen oppilaat tapasivat myös käydä usein paikalli-
sessa kuurojenyhdistyksessä juttelemassa muiden kuurojen kanssa. Näin 
kunkin koulun yhteyteen syntyi kiinteä yhteisö. Kunnallisissa kouluissa 
oppilaat käyvät koulua kotoa käsin.

6 Turun ja Kuopion kuurojenkoulut olivat valtionkouluja perustamisestaan (Turku 1860, Kuopio 
1862) lähtien aina 1970-luvulle saakka, jolloin niistä tuli kunnallisia kuulovammaisten kouluja. 
Turun koulu on nykyään C. O. Malmin koulu ja Kuopiossa toimii Pohjantien koulu.
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 Mäntylä Niin juuri, kielen malli puuttuu monilta kunnallisia kouluja käyviltä. 
Aiemmin käytiin yhdistyksellä ja siellä tavattiin vanhempia kuuroja 
ihmisiä, joilta viittomakieltä omaksuttiin. Suurimmalla osalla kuurois-
ta lapsista on kuulevat vanhemmat, ja koulunkäyntinsä aloittavat lap-
set olivat silloin ennen joko kielettömiä tai käyttivät kotiviittomia. He 
oppivat viittomakielen koulussa ja yhdistyksellä. Sillä tavoin varmistui 
viittomakielisen kulttuuriperinnön siirtyminen seuraavalle sukupolvelle. 
Kunnallisissa kouluissa oppilaiden arki on kotona, kuulevien vanhem-
pien kanssa. Yhdistykselläkään ei nykyään käydä enää niin usein kuin 
ennen.

 Taalas Eli yhdistysten merkitys on muuttunut, ja koulumurteetkin taitavat olla 
vähentyneet? Mitä mieltä olet, ollaanko nyt siinä tilanteessa, että meillä 
olisi viittomakielen yleiskieli?

 Mäntylä Muistan, kun lukion jälkeen työskentelin esimerkiksi videotiedotteiden7 
toimituksessa ja aloin olla tietoisempi itsestäni ja identiteetistäni. Olin 
silloin aika herkkä, ja jos joku huomautti viittomisestani, saatoin louk-
kaantua kovasti. Ajattelin, että vanhemmiltani omaksumani viittoma-
kielen muoto oli se ainoa oikea. Reagoin silloin vahvasti. Mutta nykyään 
ymmärretään, että esimerkiksi jollekin käsitteelle ei ole olemassa yhtä ai-
noaa oikeaa viittomaa, vaan että kielessämme on suurta vaihtelua. Niin, 
kysyit siitä yleiskielestä. Viittomakielisissä uutisissa olemme sopineet 
tiettyjen, kansantajuisten viittomien käytöstä. On muun muassa alueita, 
joiden viittomia ei kannata käyttää, koska ei ole varmaa, ymmärtävätkö 
niitä kaikki. Eli kyllä yleiskielen suuntaan mennään, ja sitä tukee myös 
lisääntynyt tutkimus ja tietämys kielestä.

 Taalas Pohjana ovat varmaan videotiedotteet. Ensimmäinen tiedote tehtiin 
muistaakseni vuonna 1983. Olet varmaan nähnyt sen ensimmäisen tie-
dotteen. Juontajahan viittoi ihan omaan tyyliinsä, omaa murrettaan 
käyttäen. Jos vertaa tuota alkuaikaa myöhempiin vuosiin, niin siinä voi 
kyllä nähdä, kuinka yleiskieli alkoi vähitellen muodostua.

 Mäntylä Niin juuri, videotiedotteet ovat oikeastaan ainoita tallenteita, joiden 
avulla voi verrata viittomista eri aikoina. Viittomakieltä kun ei ole voi-

7 Videotiedotteilla viitataan Kuurojen Liiton tuottamiin, noin kerran kuukaudessa julkaistaviin viitto-
makielisiin makasiiniohjelmiin, jotka sisältävät tyypillisesti sekä tiedottavia että viihdyttäviä osuuk-
sia.
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nut kirjoittaa muistiin, ja videotiedotteiden lisäksi muuta viittomakielistä 
aineistoa on saatavilla tosi vähän. Ja entäs lastenohjelmat? Televisiosta 
tulee vain viiden minuutin pituiset viittomakieliset uutiset. Jos haluan 
tarjota lapselleni viittomakielisiä ohjelmia, pitäisikö hänelle hakea vi-
deotiedote, joka nyt on tarjolla videokasettina ja DVD-levynä, tulevai-
suudessa ehkä verkossakin? Jos kuitenkin haluaisin verrata entisaikojen 
ja nykyajan viittomista, tähän tarkoitukseen aineistoa on olemassa vain 
hyvin vähän.

 Taalas Niin, median puolella olisi paljon parantamisen varaa. Jos ajatellaan 
valtakieltä eli vaikka suomen kieltä, niin sitähän suorastaan tulvii joka 
puolella. Viittomakieltä on siihen verrattuna tarjolla hyppysellinen, ja 
sitä vähää katsotaan vaikka olisi miten tylsä aihe tahansa. Eikö olekin 
järkyttävää? Lasten tilanne on vielä huonompi. Heidän vanhempiensa, 
tai hyvällä tuurilla jonkun muunkin aikuisen vastuulla on viittoa lapsille 
ja korvata puuttuvaa ohjelmatarjontaa.

 Taalas Kysyisin vähän toisesta aiheesta, miten sinä tulilt suuntautuneeksi kie-
lenkääntäjän alalle?

 Mäntylä No jaa. Nuorempana tykkäsin kielistä, hallitsin suomen kielen aika hy-
vin ja usein luokkakaverini pyysivät minua viittomaan uudelleen, mitä 
opettaja sanoi. Liikuin sujuvasti näiden kahden kielen välillä. Lukion 
jälkeen olin töissä täällä liitossa viittomakielikeskuksessa vähän aikaa, 
mutta en silloin vielä tiennyt tarkkaan, mitä halusin. Ai niin, olin mukana 
Kuurojen Liiton järjestämällä esiintymistaidon kurssilla Malminharjulla. 
Yleisradiosta Mikaela Tillander oli siellä kouluttajana. Hän näki minussa 
mahdollisen uutisten viittojan. Kokeilin hommaa ja aloitin siellä free-
lancerina. Silloinhan minulla ei ollut vielä kuitenkaan mitään opintoja 
takanani. Kun sitten Humakin Helsingin yksikkö perustettiin ja kuuroil-
lekin tarjottiin mahdollisuus opiskella viittomakielen kääntäjäksi ja tul-
kiksi, se tuntui valmiilta paketilta minulle. Hain sinne, sain paikan ja 
suoritin tutkinnon.

 Taalas Opiskelustasi on varmaan ollut hyötyä työssäsi.

 Mäntylä Onhan siitä, sai työn tueksi teoriaa ja käytännön kokemusta. Kuitenkin 
tuntuu, että epävarmuus leimaa koko ajan. Suomalaisessa viittomakie-
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lessä on yhä niin moni asia tutkimatta ja viitottuja tekstejä ei ole esimer-
kiksi juurikaan annotoitu8.

 Taalas Tämä muistiin merkitseminen on ongelmallista. Vain aitoja, elävän kie-
len tallenteita voi tutkia ja tätä materiaalia on vähän, kun vertaa suul-
lisen perimätiedon määrään. Ja viittomisen tyylihän on muuttunut ajan 
saatossa. Kuinka ihanaa olisikaan, jos voisi katsoa vaikkapa aivan 1800-
luvulta lähtien, kuinka milloinkin on viitottu ja miltä viittomat ovat näyt-
täneet. Onhan jotain tallenteita olemassa, oliko se jo 1920-30-luvuilta, 
mutta niissä poseerataan nätisti tai tanssitaan. Ei niistä paljoa saa irti.

8 Annotointi tarkoittaa tässä yhteydessä viitotussa tekstissä esiintyvien eri tason ilmiöiden ja piirtei-
den nimikoimista. Esille voidaan haluta poimia vaikkapa viittoma- ja lausetasoilla esiintyvät kieli-
opilliset piirteet tai lausetason intonaation merkitsijät ja nimetä nämä käyttötarkoituksensa mukai-
sesti. Erityisellä annotointia varten kehitetyllä ohjelmalla nimikointi voidaan toteuttaa siten, että 
löydetyn seikan esiintymiskohta saadaan merkittyä videoruudun tarkkuudella.



lähteet



Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009



Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

Lähteet

XVI Kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät Oulussa. 1. Videotallenne. Kuurojen 
video; Espoo 1986.

Agricola, Mikael 1543: Abckirja. = 1982: Abckirja. [Toimittanut Aarni Penttilä.] 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura; [Helsinki]. ISBN 951-717-303-2. (Näköis-
painos Mikael Agricolan ABCkirjan eri painosten säilyneistä katkelmista, 
1543, 1551, 1559.)

Aikio, Annukka & Vornanen, Rauni (toim.) 1981: Uusi sivistyssanakirja. Otava; 
Helsingissä. ISBN 951-1-06121-6. (18. p. 1999.)

Aikio, Ante 2007 ks. Ylikoski & Aikio 2007.
Aikio, Matti 1904: Kong Akab og Naboths vingaar. Brandt; København.
Aikio, Samuli 1966 ks. Jalvi 1966.
———— 1985: Katsaus saamelaisten historiaan. — Lappi 4. Saamelaisten ja suo-

malaisten maa. Toimittanut Martti Linkola. Karisto; Hämeenlinna. S. 
40–103. ISBN 951-23-2004-5.

———— 1999: Saamelainen paikka ja sen nimi. — KKTKJ 110: 148–152.
Aikio, Samuli & Itkonen, Erkki & Sammallahti, Pekka (toim.) 1974: Skabmatolak. 

Sabmelaš kirjjalašvuođa antologiija = Tulia kaamoksessa. Saamelaisen kir-
jallisuuden antologia. Otava; Helsinki. ISBN 951-1-00308-9, 951-1-00307-0.

Ala-Sippola, Sanna 2008a: Luukas palvelee tulkkeja ja viittomakielistä seurakun-
taa. — Kielisilta 1/2008: 18–20.

———— 2008b: Pyhä, muttei koskematon. — Kielisilta 1/2008: 14–16.
Allen, Colin 2009 ks. Haualand & Allen 2009.
Anarâš. Anarâškiela servi; Ivalo 1988–. ISSN 0788-0561.

Anarâš-kalender. Anarâškielâ servi; Ivalo. 1996–. (Ilmestyy vuosittain Anarâš-leh-
den yhtenä numerona.)

Andelin, Anders (toim.) 1858a: Rambbe Laura. Samas jorggaluvvum A. Andelinast. 
Suoma Kirjalasj-särve  Prenttijedji pokt; Helsingforsast. (Alkuteos: Ram-
pa Lauri. — Raittiuden ystäwäin toimituksia 2. Helsingissä 1854.)

———— 1858b ks. Lönnrot 1858.
———— 1859: Aapis Kirji c’allujuwwum ja toaimatuwwum A. Andelinast. Prent-

tijuwwum K. E. Barck lut; Oulust.



224 Lähteet

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

———— (toim.) 1860a: Awdogaswuod’a Oappa, Oanekaz’c’at pidjujuwwum, Lu-
therus Katekismusa oktkärdasas’ c’ilggitussan. Samas jorggali A. Andelin 
Kirrkohärra Ucjogast. Prenttijuwwum K. E. Barck lut; Oulust. (Alkuteos: 
Möller 1793.)

———— 1860b: Ewangelium Kirje, mi, Jakkasas’ Sodna ja Passi päiwi Epistoliidt 
ja Ewangeliumiidt, Oktanaga Rokkadusaikuim, nu maidta Ucca Rokkus 
Kirje, sististoalla. Samas jorggali Andras Andelin, Kirkkohärra Ocjogast. 
Prenttijuvvum K. E. Bark lut; Oulust.

———— 1860c ks. Hybner 1860.
———— 1860d ks. Luther 1860.
———— 1863 ks. Luther 1863a.
Andelin, Anders & Laiti, Aslak 1863 ks. Luther 1863b.
Andreæ, Nicolaus 1619: ABCbook på lappesko tungomål. Ignatius Meurerl; Stock-

holm.
Anhava, Jaakko 1998: Maailman kielet ja kielikunnat. Gaudeamus; [Helsinki]. 

ISBN 951-662-734-X. (2. p. 1999; 3. p. 2005.)
Apo, Satu 2007: The Relationship between Oral and Literary Tradition as a Challenge 

in Fairy-Tale Research: The Case of Finnish Folktales. — Marvels & Tales. 
Journal of Fairy-Tale Studies 21:1. Wayne State University Press; Detroit. 
S. 19–33. ISSN 1521-4281.

Aro, Marianne 2008 ks. Kaarle-kuninkaan metsästys.
Aro, Markus 2004 ks. Kalevala.
———— 2006: Kullervon kääntämisen ongelmista. Humanistinen ammattikor-

keakoulu, viittomakielentulkin koulutusohjelma. (Julkaisematon opin-
näytetyö.)

———— (tulossa) ks. Pelikaanimies.
ASSF = Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Helsingforsiae. 1842–1926. 

ISSN 0788-6934.

Áššu. Guovdageaidnu 1993–2008.
 Ávvir. 2008–.
Auer, Peter 2009: Europe’s sociolinguistic Unity, or: A Typology of European 

Dialect/Standard Constellations. Paper presented in the Exploratory 
Workshop The Nature and Role of Language Standardisation and Standard 
Languages in Late Modernity. Copenhagen February, 19–21, 2009.

Aunesluoma, Juhana & Heikkonen, Esko & Ojakoski, Matti 2005: Lukiolaisen yh-
teiskuntatieto. WSOY; Helsinki. ISBN 951-0-27627-8.

Ávvir ks. Áššu.
Baker, Mark C. 1996: The Polysynthesis Parameter. — Oxford Studies in Comparative 

Syntax. Oxford University Press; New York. ISBN 0-19-509307-0, 0-19-509308-9.

Bakker, Peter & Kyuchukov, Hristo (toim.) 2000: What is the Romani language? 
University of Hertfordshire Press; Paris. ISBN 1-902806-06-9.

Bartens, Raija 1986–1991 ks. Itkonen, Erkki 1986–1991.



 Lähteet 225

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

Bibal 1895: Bibal daihe Basse čala, mi sistes doalla boares ja ođđa testamenta ka-
nonalaš girjid. Prenteduvvum Grøndahl & Søn lutte; Kristianiast.

Bladh, Gabriel & Kuvaja, Christer (toim.) 2006: Kahden puolen Pohjanlahtea. 1. 
Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-
luvulle. — Historiallinen arkisto 123: 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra; Helsinki. ISBN 951-746-835-3; ISSN 1456-2138.

Borenius, Alexander Ferdinand 1844: Luwun-laskun oppi-kirja, jonka nuoren kan-
san hyödytykseksi on toimittanut A. F. Borenius. J. Simelius; Helsingissä. 
(2. painos 1848.)

———— 1862: Logu-Luoittim Oappa-Kirji nuorra olbmuidi awkkin toaimati A. F. 
Borenius. Prenttijuwwum P. Askan ja Skippar lut; Kuopio kawpugist. 
(Alkuteos Borenius 1844; kääntänyt Aslak Laiti.)

[Borg, Edv. Wilh. (toim.)] 1859: Anar sämi kiela aapis kirje ja doktor Martti Luthe-
rus ucca katkismus. Pränttäjum – – Chr. Ev. Barck; Oulust. (Kääntänyt 
Edv. Wilh. Borg; näköispainos 1983 (toim. Antero Niva). Inarin seura-
kunta; Inari. ISBN 951-99475-8-2.)

Borg, Inga [1996]a: Tuʹrrvueiʹvv da täʹlvv. Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 951-53-0982-4. 
(Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt 
koltansaameksi Satu Moshniko�.)

———— [1996]b: Tuʹrrvueiʹvv dååma. Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 951-53-0981-6. 
(Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt 
koltansaameksi Seija Sivertsen.)

———— [1997]a: Tuʹrrvueiʹvv da ǩiđđtuʹlvv. Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-004-4. 
(Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt 
koltansaameksi Satu Moshniko�.)

———— [1997]b: Tuʹrrvueiʹvv da puõccuvuâzzaž. Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. 
ISBN 952-441-010-9. (Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä kään-
nöksestä kääntänyt koltansaameksi Seija Sivertsen.)

———— [1997]c: Tuʹrrvueiʹvv vuäʹmm mieʹccest. Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. 
ISBN 952-441-005-2. (Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä kään-
nöksestä kääntänyt koltansaameksi Mariia Feodoro�.)

Bos, Heleen & Schermer, Trude (toim.) 1995: Sign Language Research 1994. 
Proceedings of the 4th European Congress on Sign Language Research, 
Munich, September 1–3, 1994. — ISSLCD 29. ISBN 3-927731-57-9.

Bourgeois, Henri 1911: Esquisse d’une grammaire du romani �nlandais. — Atti del-
la Reale Accademia delle Scienze di Torino 46. Vincenzo Bona; Torino.

Brennan, Mary 1992: The Visual World of British Sign Language. An Introduction. 
— Brien 1992: 2–133.

Brien, David (toim.) 1992: Dictionary of British Sign Language / English. Faber and 
Faber; London. ISBN 0-571-14346-6. (Myös 1993.)

Bure, Anders 1985: Pohjoismaiden kuvaus v. 1626. Suomennos, johdanto, selityk-
set Tuomo Pekkanen. — SKST 427. ISBN 951-717-403-9.

Caccamise, Frank & Hicks, Doin (toim.) 1978: American Sign Language in a 
Bilingual, Bicultural Context. — Proceedings of the National Symposium 
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on Sign Language Research and Teaching 2. National Association of the 
Deaf; Coronado, California.

Cantell, Saara 2006 ks. Unna ja Nuuk.
Capdeville, Sophie 2001a: Fellmanin suvun Lapponica-kokoelma ja saamen kir-

jahistoria Suomessa. — Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugris-
tarum. Pars VIII. Dissertationes sectionum: Litteratura, Archeologia & 
Anthropologia & Genetica & Acta Congressus. OÜ PAAR; Tartu. S. 48–
53. ISBN 9985-9285-9-8.

———— 2001b: Le fonds Lapponica des Fellman. Catalogue raisonné = Fellmanin 
suvun Lapponica-kokoelma = The Lapponica Collection of the Fellman 
Family. — SUST 239. ISBN 952-5150-56-9.

Coupland, Nikolas 2009: Dialects, Standard and Social Change. Paper pre-
sented in the Exploratory Workshop The Nature and Role of Language 
Standardisation and Standard Languages in Late Modernity. Copenhagen 
February, 19–21, 2009.

Craig, Colette (toim.) 1986: Noun Classes and Categorization. Symposium on Cate-
gorization and Noun Classi�cation. Papers. — Typological Studies in 
Language 7. John Benjamins; Amsterdam. ISBN 091502733X, 9027228744; 
ISSN 0167-7373.

Crottet, Robert 2006: Mannu meäʹcc. Suõʹnn’jel saaʹmi mainnâz. Sääʹmteʹǧǧ; Aanar. 
ISBN 952-441-130-X. (Ranskankielisen alkuteoksen suomenkielisestä kään-
nöksestä kääntänyt koltansaameksi Vassi Semenoja.)

Crystal, David 2000: Language death. Cambridge University Press; Cambridge. 
ISBN 0-521-65321-5.

DeFrancis, John 1989: The Visible Speech. The Diverse Oneness of Writing Systems. 
University of Hawaii Press; Honolulu. ISBN 0-8248-1207-7.

Deinboll, P. V. 1821 ks. Weldingh 1821.
———— (toim.) 1824: Gjet-Kirjatzh, Mi Moaadde Guatte, ja Kirko-Rokkus, aufta-

naga Christus Gjerdamushja-Muitalusain sistes toalla. Prenti Chr. Grøn-
dahl; Christianiast.

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix 1975: Kafka. Pour une littérature mineure. Éditions 
de Minuit; Paris. ISBN 2-7073-0058-6.

Donner, O. 1876: Lappalaisia lauluja. — Suomi 2: 11. Suomalaisen Kirjallis. Seuran 
kirjapainoissa; Helsingissä. S. 1–160.

Ehler, Cristine & Schaefer, Ursula (toim.) 1998: Verschriftung und Verschriftlichung. 
Aspekte des Medienwechsels in verschiedenen Kulturen und Epochen. 
— ScriptOralia 94. ISBN 3-8233-5404-3.

Emmorey, Karen (toim.) 2003: Perspectives on Classi�er Constructions in Sign 
Languages. Lawrence Erlbaum Associates; Mahwah, New Jersey. 
ISBN 0-8058-4269-1.

Engberg-Pedersen, Elisabeth 1993: Space in Danish Sign Language. The Semantics 
and Morphosyntax of the Use of Space in a Visual Language. — ISSLCD 
19. ISBN 3-927731-45-5.

Ericus Erici Sorolainen 1629: [Wähä catechismus. Erinomaisten kysymisten ia was-
tausten cansa, vlgoswedetty suomen kielen catechismuxesta, ensistä 
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oppiwaisten tähden.] Ignatius Meurerildä; präntätty Stockholmin Cau-
pungis.

Evvan evaŋǧeʹlium. Lää´dd pipliaseä´rvv — Suomen Pipliaseura; Helsinki 1988. 
ISBN 951-9010-49-1. (Johanneksen evankeliumi koltansaameksi.)

Fellman, Jacob (Jaakko) 1906: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. 1–4. 
Finska litteratursällskapet; Helsingfors.

———— 1907: Poimintoja Jaakko Fellmanin muistiinpanoista Lapissa. Koonnut 
ja suomeksi toimittanut A. Meurman. WSOY; Porvoo.

———— (toim.) 1825a: Prima duo capita Evangelii Matthaei in lingvam Lapponi-
cam translata. Edidit Jacobus Fellman, Pastor in Paroecia Lapponica Uts-
joki et Enara, nec non membrum Societatis Naturae Studiosorum Mos-
coviae. Typis Christ. Ludv. Hjelt; Aboæ. (Kääntänyt Jacob Fellman.)

———— (toim.) 1825b: Gjet-Kirjadtz mi Moadde Guatte ja Kirko-Rokkus, Aut-
tanaga Christus Gjerdamushja Muittalusain ja åkta Rippa saarnie åktan 
Mäßames, sistestoalla. Prentijuwum J. C. Frenckell ja parne bost; Abost.

———— 1825c ks. Weldingh 1825.
———— 1856 ks. Möller 1856.
———— 1958 ks. Sainio 1958.
———— (toim.) 1860: Avdogasvuoda Oappa. Samedi Otsjogasa Pajasrakkadussan 

Samas lä jorgalam ja jesha golatusain toimattam Jakob Fellman. Suoma 
Kirjalas’ Serve prentist; Helsingist. (Alkuteos: Möller 1853; kääntänyt 
Jacob Fellman.)

Fellman, Nils Isak 1908: Matti Aikio — Isak Saba: kaksi huomattua lappalaista. 
— Uusi Suometar 4.4.1908.

———— (toim.) 1910, 1912–15: Handlingar och uppsatser angående �nska Lapp-
marken och lapparne. 1–4. Finska litteratursällskapet, Helsingfors.

Feodoro�, Mariia 1997 ks. Borg, I. 1997c.
Fischer, Renate 1995: The Notation of Sign Languages. Bébian’s Mimographie. — 

Bos & Schermer 1995: 285–301.
Fishman, Joshua A. 1991. Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical 

Foundations of Assistance to Threatened Languages. Multilingual Matters; 
Clevedon. ISBN 1-85359-121-1.

Fjellström, Pehr 1744: Psalm-kirje. Dai bekki jukko dassa kullueh ja mubben belesn 
lokkotueh. Trykketum Lars Salviusen ludne; Stockholmesn.

Flinkman, Satu 2003: Pakko puhua. Finn Lectura; Helsinki. ISBN 951-792-143-8.

Fofono�, Kati-Claudia 1988: Paatsjoen laulut = Pââšjooǥǥ laulli.  [Inari]. (Julkaisuun 
liittyy äänikasetti. 1989.)

———— 1998: Jânnam muttum nuuʹbbiooʹri. Davvi Girji; Kárášjohka. 
ISBN 82-7374-197-4. (Julkaisuun liittyy CD-äänilevy.)

———— 2004: Vuäʹmm Jeeʹelvueiʹvv. Mainnâz. Davvi Girji; Kárášjohka. 
ISBN 82-7374-156-7. (Julkaisuun liittyy 2 suomenkielistä CD-äänilevyä.)

———— 2005a: Suonikylän poluilta. 3 CD-äänilevyä. NKL:n äänittämö; [Ivalo].
———— 2005b ks. Saint-Exupéry 2005.
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Fofono�, Katri 2003 ks. Mänty 2003.
Fofono�, Katri & Fofono�, Matleena 2000: Õhtt eeʹǩǩ Oʹlssee da Såålla mieʹldd. 

Sääʹmteʹǧǧ; Aanar. ISBN 952-441-037-0.

Fordham, Paul E. 1994: The Promotion of Literacy in the Third World. — Günther 
& Ludwig 1994: 779–790.

Friedman, Victor A. 1995: Romani standardization and status in the Republic of 
Macedonia. — Matras 1995: 177–188.

Friis, Jens Andreas 1887: Ordbog over det lappiske sprog med latinsk og norsk fork-
laring samt en oversigt over sprogets grammatik = Lexicon Lapponicum 
cum interpretatione latina et norvegica adiuncta brevi grammaticae Lap-
ponicae adumbratione. I kommission hos Jacob Dybwad; Christiania.

Gallaudet University Video Library Catalog. Deaf History
 http://videocatalog.gallaudet.edu/?feed=27&maxcount=10
Ganander, Henrik 1743: Grammatica Lapponica. Linguae Europearum prope anti-

quissimae solidam planamque viam genium linguae Lapponicae addis-
cere desideranti monstrans. Consensu & cura directorum. Typis Laurent. 
Salvii; Holmiae.

Ganander, Kristfrid 1780: Undersökning om De så kallade TATTERE eller Zigeuner, 
Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. Samt om, 
när och hwarest några satt sig ner i Swerige? Vitterhetsakademien; Tuk-
holma. (Käsikirjoite.)

Gaup Eira, Inger Marie & Ijäs, Johanna & Magga, Ole Henrik (toim.) 2004: Juho 
Niillasa 70-jagi beaivái. — Sámi dieđalaš áigečála 1/2004. ISSN 0805-4312.

Gezelius, Johannes vanh. 1666: Yxi paras lasten tawara. Prändätty Petar Hannuxen 
pojalta; Turusa.

———— 1673: Perbreves commonitiones eller korta påminnelser, hwilka tilfören-
de styckewijs, e�ter som tilfälle hafwer gifwitz i visitationerne, äro vthi 
församblingarna e�terlemnade; men nu på nytt församblingarna, och i 
synnerheet ven. clero, i detta lo�. sti�tet til nytto och e�terrättelse sam-
mandragne och publicerade a� Johanne Gezelio, s. s. th. doct. och. ep. 
Ab. Tryckt a� Johann Winter; Åbo.

Glaser, Elvira & Nievergelt, Andreas 2004: Althochdeutsche Gri�elglossen. For-
schungsstand und Neufunde. — Greule & Meineke & Thim-Mabrey 2004: 
119–132. ISBN 3-8253-1593-2.

Gobard, Henri 1976: L’aliénation linguistique. Analyse tétraglossique. Flammarion; 
Paris. ISBN 2-08-210019-7.

Goody, Jack 1987: The Interface between the Written and the Oral. Cambridge 
University Press; Cambridge. ISBN 0-521-33794-1, 0-521-33268-0. (Viim. p. 
1999.)

Gordon, Raymond G., Jr. (toim.) 2005: Ethnologue. Languages of the World. SIL 
International; Dallas, Tex. ISBN 1-55671-159-X. (15. p.)

 http://www.ethnologue.com/
Gra�, Ola 2008 ks. Saastamoinen & Gra� 2008.

http://videocatalog.gallaudet.edu/?feed=27&maxcount=10
http://www.ethnologue.com/
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Granqvist, Kimmo 2006: (Un)wanted institutionalization. The case of Finnish Ro-
mani. — RS 16: 43–62.

Greule, Albrecht & Meineke, Eckhard & Thim-Mabrey, Christiane (toim.) 2004: 
Entstehung des Deutschen. Festschrift für Heinrich Tiefenbach. — 
Jenaer germanistische Forschungen, Neue Folge 17. Winter; Heidelberg. 
ISBN 3-8253-1593-2.

Grönfors, Martti & Virolainen, Kari & Åkerlund, Tuula & Lounela, Paavo 1997: 
Suomen romaniväestö. Unohdettu kulttuuriryhmä. — Pentikäinen & Hil-
tunen 1997: 149–184.

Guattari, Félix 1975 ks. Deleuze & Guattari 1975.
Günther, Hartmut & Ludwig, Otto (toim.) 1994–1996: Schrift und Schriftlichkeit. 

Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung = Writing 
and its use. An Interdisciplinary Handbook of International Research. 
1–2. — Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 
Handbook of Linguistics and Communications Science 10. Walter de 
Gruyter; Berlin. ISBN 3-11-011129-2.

Hakkarainen, Aukusti (toim.) [1900?]: Kievrra ja kievrab. Kuoratallam Lūkk. 11: 
21. 22 v: sani mielde. Samas jorggali A. H. — Sortavala Evangeliumlaš 
Særve kirjačcak 33. [Oulu?] (Kääntänyt Aukusti Hakkarainen.)

———— 1902 ks. Sundwall 1902.
———— (toim.) 1905: Evangelium- ja rokkuskirji, ja maida tam oasik, Suoma 

Evangeliumlaš-lutheralaš særvigoddidi. Samas jorgali A. Hakkarainen. 
Prentitamsærvi viesust; Oulu. (Kääntänyt Aukusti Hakkarainen.)

Hakkarainen, Liisa 1988: Kuurojen yläasteen oppilaiden kirjoitetun kielen hallinta. 
— JEPS 67. ISBN 951-680-030-0.

Hakulinen, Auli & Ojanen, Jussi 1976: Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. 2. pai-
nos. — SKST 324. ISBN 951-717-096-3. (1. p. 1970 nimellä Kielitieteen ja 
fonetiikan terminologiaa; 3. p. 1993.)

Halwachs, Dieter 1996: Verschriftlichung des Roman. Arbeitsbericht 2 des Projekts 
Kodi�zierung und Didaktisierung des Roman. Verein Roma; Oberwart. 
http://romani.uni-graz.at/romani/download/�les/r_ab2.pdf

———— 1998: Amaro vakeripen Roman hi — Unsere Sprache ist Roman. Texte, 
Glossar, und Grammatik der burgenländischen Romani-Variante. Drava; 
Klagenfurt. ISBN 978-3-85435-266-2.

Hanke, Thomas 1989 ks. Prillwitz & Leven & Zienert & Hanke & Henning 1989.
Hartikainen, Johanna 2006 ks. Onni von Sopanen.
Hasan, Marja 2006 ks. Lehto & Hasan & Parkas 2006.
Hasnain, S. Imtaiz 2006 ks. Patnaik & Hasnain 2006.
Haugen, Einar 1966: Dialect, Language, Nation. — American Anthropologist 68. 

American Anthropological Association; Washington (DC). S. 922–935. 
ISSN 0002-7294.

Haualand, Hilde & Allen, Colin (toim.) 2009: Deaf People and Human Rights. 
World Federation of the Deaf & Swedish National Association of the 
Deaf. ISBN 978-952-9648-17-7.

http://romani.uni-graz.at/romani/download/files/r_ab2.pdf
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Hedman, Henry 1996: Sar me sikjavaa romanes = Romanikielen kielioppiopas. 
Opetushallitus; Jyväskylä. ISBN 951-719-614-8.

———— 2001: Luukasko Evankeliumos. Piplia; [Helsinki]. ISBN 951-577-294-X.

———— 2004. Suomen romanikieli salakielenä. — Nenonen 2004: 42–48.
Heikinmäki, Maija-Liisa 1989 ks. Laaksonen & Piela & Heikinmäki 1989.
Heikkonen, Esko 2005 ks. Aunesluoma & Heikkonen & Ojakoski 2005.
Helin, Tarja-Leena 2002 ks. Ihme ja kumma.
———— 2006 ks. Iloa silmille ja korville.
Helminen, Liisa 2004 ks. Pelikaanimies.
Henning, Jan 1989 ks. Prillwitz & Leven & Zienert & Hanke & Henning 1989.
Hicks, Doin 1978 ks. Caccamise & Hicks 1978.
Hiltunen, Marja 1997 ks. Pentikäinen & Hiltunen 1997.
Hirn, David Fredrik 1910–1916: De dövstummas åtbördsspråk i Finland = Kuuro-

mykkäin viittomakieli Suomessa. 1–3. Finlands Dövstumsförbunds För-
lag; Helsingfors / Suomen Kuuromykkäin Liitto; Helsinki.

Hirn, Julius & Wichmann, Ossian & Sundberg, John & Stadius, Julia (toim.) 1913: 
Elämäkerrallisia muistiinpanoja K. O. Malmista sekä hänen kirjoitelmi-
aan ja kirjeitään. Suomen Kuuromykkäin Liitto; Helsinki.

Hirvonen, Vuokko 1999: Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi. 
— SKST 725. ISBN 951-746-087-2.

Holzinger, Daniel 1995: Romanes (Sinte). — Languages of the World. Materials 
105. Lincom Europa; München. ISBN 3-89586-017-4.

Honko, Lauri (toim.) 2000: Textualization of oral epics. — Trends in linguistics, 
Studies and monographs 128. Mouton de Gruyter; Berlin. ISBN 3-11-016928-2; 
ISSN 1861-4302.

Hoyer, Karin 2000: Vähemmistö vähemmistössä: suomenruotsalaiset kuurot ja hei-
dän viittomakielensä. — Malm 2000: 205–215.

———— 2001 ks. Pelastummeko umpikujasta?
———— 2002 ks. Suomenruotsalaisten kuurojen koulumuistoja.
———— 2005: ”Vi kallade dem Borgåtecken.” Det �nlandssvenska teckenspråket 

i går och i dag. — Östman 2005: 21–80.
Hoyer, Karin & Kronlund-Saarikoski, Karin (toim.) 2002: Se vårt språk! Finlandssvenskt 

teckenspråk. 38 ordboksartiklar = Näe kielemme! Suomenruotsalainen 
viittomakieli. 38 sanakirja-artikkelia. — KLJ 21; KKTKJ 1222.

Hudson, Richard A. 1980: Sociolinguistics. Cambridge University Press; Cambridge. 
ISBN 0-521-22833-6, 0-521-29668-4. (Myös 1983; 2. p. 1996. ISBN 0-521-56349-6, 
0-521-56514-6.)

Huovinen, Tommi 2001 ks. Pelastummeko umpikujasta?
Hübner, Johann (Hybner, Johan) 1714: Zweymahl zwey und fu�zig auserlesene 

Biblische Historien aus dem Alten und Neuen Testamente. Leipzig.
———— 1843: Bibliallinen historia. Wanha ja Uusi Testamentti, jonka on, Johan 

Hybnerin johdon jälkeen, lyhykäisyydessä suomentanut Gust. Ad. Sax-
bäck. Barck; Oulussa.
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 ———— 1860: Pibpal Historia, Poaris ja od’d’a Testament, man Johan Hybner 
mieldt Onekassi suomas jorggalam lä Gust. Ad. Saksbäk, ja taal samas 
jorggaluwwum Andras Andelinast. Prenttijuwwum K. E. Barck lut; Ou-
lust = Bibliallinen Historia, Wanha ja Uusi Testamentti, jonka on, Jo-
han Hybnerin johdon jälkeen Lyhykäisyydessä suomentanut Gust. Ad. 
Saxbäck. Präntännyt Chr. Ev. Barck; Oulussa.

Hübschmannová, Milena 1995: Trial and error in written Romani on the pages of 
Romani periodicals. — Matras 1995: 189–205.

Häkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. WSOY; 
Porvoo. ISBN 951-0-19028-4.

Högström, Pehr 1748: Cathechismus, Katjelwasi ja Wastadusi Pakti, Same-Tjoggel-
wasi puoren tiet Tjägestum. Hernösandesne. (3. painos 1805; 5. painos 
1851.)

Ihme ja kumma. Lastenlauluja viittoen ja laulaen. DVD. Laulaja ja musiikin sovitta-
ja Tarja-Leena Helin; viittojat Heidi Koivisto, Kimmo Leinonen. Prosign; 
Helsinki 2002. (Osa toteutettu viitotulla suomella ja osa suomalaisella 
viittomakielellä.)

Ijäs, Johanna 2004 ks. Gaup Eira & Ijäs & Magga 2004.
Iloa silmille ja korville. Lastenlauluja viittoen ja laulaen. DVD. Laulu Tarja-Leena 

Helin; piano Aarre Joutsenvirta. Prosign; Helsinki 2006. (Toteutettu vii-
totulla suomella eikä suomalaisella viittomakielellä kuten kannessa sa-
notaan.)

ISSLCD = International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf 
1986–. Signum Verlag; Hamburg.

Itkonen, Erkki 1940: Olaus Sirman kotiseudusta ja kielestä. — Virittäjä 44: 334–
349.

———— 1974 ks. Aikio & Itkonen & Sammallahti 1974.
———— 1986–1991: Inarilappisches Wörterbuch. 1–4. Unter Mitarbeit von Rai-

ja Bartens und Lea Laitinen. — Lexica Societatis Fenno-Ugricae 20. 
Yliopistopaino; Helsinki. ISBN 951-9019-94-4, 951-9403-11-6, 951-9403-25-6, 
951-9403-39-6; ISSN 0780-8070, 0356-5769.

———— 1992: Inarinsaamelaisia kielennäytteitä = Aanaarkiela čȧjttuzeh. Toi-
mittanut Lea Laitinen. — SUST 213. ISBN 951-9403-56-6.

Itkonen, Esa 1997: Maailman kielten erilaisuus ja samuus. Gaudeamus; [Helsinki]. 
ISBN 951-662-692-0. (2. laaj. p. 2001. ISBN 951-29-2219-3.)

Itkonen, Lauri 1901: Kielioloista Lapissa. — Kaiku 43. Oulu.
———— 1902 ks. Luther 1902.
———— 1903 ks. Ryle 1903.
———— 1906 ks. Sundwall 1906.
Itkonen, T. I. 1917 ks. Koskimies & Itkonen 1917.
Itkonen, Tuomo 1934: Samikiel Abis = Lapinkielinen aapinen. — LSJ 1.
———— 1948a: Jacob Fellman Suomenlapin Agricolana. — LSJ 18.
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———— 1948b: Luettelo Suomen julkaistusta lapinkielisestä kirjallisuudesta. — 
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 35–36. Suomen kirkko-
historiallinen seura; Helsinki. S. 38–40. ISSN 0356-0767.

———— 1952: Inari. Inarin kirkkojen ja paimenten muisto. Kustannus-Oy Kotimaa; 
[Helsinki]. (2. painos 1981.)

———— 1963: Fellmanin aapisluonnos hänen lapinkielisen toimintansa valottaja-
na. — LSJ 27.

———— 1977: Nuori Jaakko Fellman ja hänen ystävänsä Carl Gustaf Mannerheim. 
Väinö Pekkala, Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto; Rovaniemi.

Jalkio, Oskari 1939: Romanenge Giilja. Nuorten todistus; Jyväskylä.
Jalvi, Pedar 1911: Lapista. — Toverien ääni 18.11.1911. (Käsikirjoite. Seminaarin 

toverikunnan arkisto, Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun kirjas-
to.)

———— 1912: Lappalaisten joulunvietosta. — Lasten joulu. Toimittanut Elsa 
Hästesko.

———— 1915a: Lappalaisten laulurunoudesta. — Kotiseutu 6. K. J. Gummerus; 
Jyväskylä. S. 84–89. (Myös Laaksonen & Piela & Heikinmäki 1989: 16–
18.)

———— 1915b: Muottačalmit. Jyväskylä. (2. painos 1981: Muohtačalmmit.)
———— 1966: Sabmelažžai maidnasak jâ muihtalusak = Lappalaisten satuja ja 

tarinoita. Toimittanut Samuli Aikio. — LSJ 28.
Jalvi, Pedar & Larsen, Anders 1992: Sátnedáidu. Davvi Girji; Kárášjohka. 

ISBN 82-7374-137-0.

Jantunen, Tommi 2001: Suomalaisen viittomakielen synnystä, vakiintumisesta ja 
kuvaamisen periaatteista. — KLJ 1/2001. ISBN 952-5396-00-2.

———— 2002 ks. Suomalaisen viittomakielen sanakirja. Täydennysosa 1. 
Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja.

———— 2008: Tavu ja lause. Tutkimuksia kahden sekventaalisen perusyksi-
kön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä. Jyväskylän yliopisto, 
Kielten laitos, Suomalainen viittomakieli. (Painamaton väitöskirja.)

 http://users.jyu.�/~tojantun/PhD/In%20English_�les/1_johdanto_
JAN08_s_1-63_74_93_126_157.pdf

Jarva, Maritta 2003 ks. Maamme-laulu viittomakielellä.
JEPS = Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 67. 

Jyväskylän yliopisto; Jyväskylä. ISSN 0075-4625.

Johnston, Trevor & Schembri, Adam 1999: On De�ning Lexeme in a Signed 
Language. — SLL 2: 115–185.

Joseph, John E. & Taylor, Talbot J. (toim.) 1990: Ideologies of language. Routledge; 
London. S. 189–205. ISBN 0-415-04680-7.

Jouste, Marko & Mosniko�, Elias & Sivertsen, Seija (toim.) 2007: Maaddârää´jji 
leeu´d = Esivanhempien leuddit = The Leu´dds of the Ancestors. Meer-
musikkiinstitutt, Kansanmusiikki-instituutti, The Folk Music Institute; 
Kaustinen. Sää´m-mu´zei Siida, Saamelaismuseo Siida, Sámi Museum 

http://users.jyu.fi/~tojantun/PhD/In%20English_files/1_johdanto_JAN08_s_1-63_74_93_126_157.pdf
http://users.jyu.fi/~tojantun/PhD/In%20English_files/1_johdanto_JAN08_s_1-63_74_93_126_157.pdf
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Siida, Saa´mi sijddsääbbar, Kolttien kyläkokous, Traditional Governance 
of the Skolt Sâmi; Inari. (Sisältää CD-äänilevyn.)

Joutsenvirta, Aarre 2006 ks. Iloa silmille ja korville.
JSKJ = Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen julkaisuja. Jyväskylän yli-

opisto; Jyväskylä 1971–1974.
 Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 

1974–1983. ISSN 0357-119X.

 Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen julkaisuja. 1986–1992. 
ISSN 0783-8026.

 Suomen kielen laitoksen julkaisuja. 1996–. ISSN 1238-6898.

Jussila, Raimo 2000 ks. Punttila & Jussila & Suni 2000.
Juusti, Kalle 2006 ks. Iloa silmille ja korville.
Järvinen, Minna Riikka 2004 ks. Launis 2004.
Kaarle-kuninkaan metsästys. Viittomakielinen ooppera, Teatteri Totti. Ohjaus 

Marianne Aro. Ensi-ilta 12.5.2008. (Alkuperäisen oopperan kirjoittaja 
Sakari Topelius ja säveltäjä Fredrik Pacius, kantaesitys vuonna 1852.)

Kalevala. Maailman synty ja Kullervon tarina suomalaisella viittomakielellä. 
Videotallenne. Kääntäjä ja viittoja Markus Aro, käännöstyöryhmä Markus 
Aro, Karoliina Varsio ja Päivi Rainò. Prosign Oy Ab; Helsinki 2004.

Kasala, Kalevi 1999: Ortodokslažvuõđ mâiʹd, mõõzz, mäʹhtt. Ceerkavteâđ ǩeârjjaž. 
[Koltan kielelle kääntänyt Erkki Lumislami.] Hyvätuuli; Joensuu. 
ISBN 952-9630-07-7. (Ortodoksinen kirkkotiedon käsikirja.)

Keltanen, Outi-Maria 2007: Mihin sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi tarvitsee viitto-
makieltä? — Nappi 2007:6. Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto;  
Helsinki. S. 18–20. ISSN 0357-9476.

Keski-Vähälä, Sami 2006 ks. Unna ja Nuuk.
Kielisilta. Suomen viittomakielen tulkit; Helsinki 1998–. ISSN 1797-4739.

Kierâš. Sähköpostilistalla levitettävä viikkolehti. 2008–.
 http://anaraskielaservi.net/mailman/listinfo/kieras_anaraskielaservi.net
KKTKJ = Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. Helsinki 1978–. 

ISSN 0355-5437.

KL = Kuuromykkäin lehti. Suomen kuuromykkäinliiton äänenkannattaja. Suomen 
kuuromykkäinliitto; Helsinki 1896–1948.

 Kuurojen lehti = Tidskrift för döva. Kuurojen Liitto; Helsinki 1949–. 
ISSN 0355-5143.

KLJ = Julkaisusarja. Kuurojen Liitto ry. L. ISSN 1236-0201.

 Julkaisusarja. Kuurojen Liitto. R. ISSN 1237-1505.

 Kuurojen liiton julkaisut. Kuurojen Liitto; Helsinki 1999–. ISSN 1457-1099. 
(Edellisistä yhdistetty julkaisusarja. Nimeke vaihdellut: Kuurojen liiton 
julkaisu 2001–; Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 2002–.)

Knutsson, Gösta 2006: Peâtt Piõjjna taaurõš. Sääʹmteʹǧǧ; Aanar. ISBN 952-441-123-7. 
(Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt 
koltansaameksi Seija Sivertsen.)

http://anaraskielaservi.net/mailman/listinfo/kieras_anaraskielaservi.net


234 Lähteet

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

Kóbor-Laitinen, Zita 2006: Kääntäjän ja vastaanottajien ajatuksia Kalevalan viittoma-
kielisestä käännöksestä. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin 
koulutusyksikkö, Viittomakielentulkin aikuiskoulutus. (Julkaisematon 
opinnäytetyö.)

Koivisto, Heidi 2002 ks. Ihme ja kumma.
Koivisto, Viljo 1970: Deulikaane tšambibi = Hengellisiä lauluja. Mustalaislähetys; 

[Helsinki].
———— 1971: Johannesesko Evankeliumos. Suomen Pipliaseura; [Helsinki].
———— 1982: Drabibosko ta rannibosko byrjiba. Ammattikasvatushallitus — 

Kouluhallitus; Helsinki. ISBN 951-46-6280-6.

———— 1987: Rakkavaha romanes. Kaalengo tšimbako sikjibosko liin. Ammatti-
kasvatushallitus, Valtion painatuskeskus; Helsinki. ISBN 951-860-611-0.

———— 1994: Romano-�nitiko-angliko laavesko liin = Romani-suomi-englanti 
sanakirja = Romany-Finnish-English Dictionary. — KKTKJ 74. 
ISBN 951-37-1363-6.

———— 2001: Suomi-romani-sanakirja = Finitiko-romano laavesko liin. — SKST 
811; KKTKJ 117. ISBN 951-746-267-0.

———— 2002: Drabibosko liin. — KKTKJ 120. ISBN 951-9475-90-7.

———— 2003. Katsaus romanikielen opetukseen 1970-luvulla Suomessa. — Latšo 
diives 1: 18–20.

Koivula, Pia 1998 ks. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.
Koivusalo, Esko 2000: Talonpoikien kirjasuomi Etelä-Pohjanmaalla 1800-luvulla. 

— Punttila & Jussila & Suni 2000: 303–315.
Kolström, E. 1849: Wuoingalahts Psalmack ja Cattamus rokkous, Daggar olmui Od-

dasest Pajas Wähgittuovum muithon Sami-Seurakoddidi E. Kolström. 
Pajas C. E. Barck; prenttijum Ulaborgast tam jaggi manggil Jesus Chris-
tus riegademi.

Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. — SKST 370. 
ISBN 951-717-248-6.

Korhonen, Mikko & Moshniko�, Jouni & Sammallahti, Pekka 1973: Koltansaamen 
opas. — Castrenianumin toimitteita 4. Vammalan Kirjapaino Oy; Helsinki. 
ISBN 951-45-0189-6.

Koskimies, A. V. & Itkonen, T. I. (toim.) 1917: Inarinlappalaista kansantietoutta. 
— SUST 40. (2., uud. p. 1978. — SUST 167. ISBN 951-9019-29-4.)

Kronlund-Saarikoksi, Karin 2002 ks. Hoyer & Kronlund-Saarikoski 2002.
Kurki, Arja & Takala, Marjatta 2002: Tekniset apuvälineet kommunikoinnin tuke-

na. — Takala & Lehtomäki 2002: 43–52.
Kuurojen kulttuuripäivät. Kouvola 15.–16.5.1982. Videotallenne. Kuurojen video; 

Espoo 1982.
Kuurojen XV valtakunnalliset kulttuuripäivät Kuopiossa. Videotallenne. Kuurojen 

video; Espoo 1984.
Kuusi, Riitta 2008 ks. Rantala & Kuusi 2008.
Kuuva, Aune 1994: Tuálu faŋgâ. Girjegiisá; Uccjuuhâ. ISBN 951-8939-30-6.
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Kuvaja, Christer 2006 ks. Bladh & Kuvaja 2006.
Kylli, Ritva 2005: Kirkon ja saamelaisten kohtaaminen Utsjoella ja Inarissa 1742–

1886. — StHS 47. ISBN 952-9888-26-0.

Kyuchukov, Hristo ks. Bakker & Kyuchukov 2000.
Kähkönen, Esko I. 1982: Kansanopetus Suomen Lapissa ennen kansakoulua. — LKKJ 

A 1. ISBN 951-634-014-8.

———— 1984: Kirkko kansan kasvattajana. Lappi ja Peräpohjola Kuopion hiippa-
kunnassa 1800-luvun loppupuolella. — Lapin Korkeakoulun kasvatustie-
teiden osaston julkaisuja B 1. Rovaniemi.

 ISSN 0781-5913; ISBN 951-634-032-6.

———— 1988: Katekeetat Suomen Lapissa 200 vuotta. — LKKJ A 4. 
ISBN 951-634-171-3. (2. painos 1989.)

Laakso, Mikko 2005 ks. Salmi & Laakso 2005.
Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla & Heikinmäki, Maija-Liisa (toim.) 1989: Valoa kan-

salle. Artikkeleita Kotiseutulehden kahdeksalta vuosikymmeneltä 1909–
1989. Suomen Kotiseutuliitto; [Helsinki]. ISBN 951-95378-0-5.

Laddy, Paddy 2005 (2008) ks. Sutton-Spence & Laddy & Rudd 2005.
Laestadius, Lars Levi (toim.) 1844: Tåluts suptsasah Jubmela pirra ja almatji pir-

ra. (Suomennos 2005: Kertomuksia Vanhasta testamentista. Ruotsin 
kielestä suomentanut Lauri Mustakallio. Esikoislestadiolaiset; Lahti. 
ISBN 952-5475-02-6.)

Lahtinen, Riitta 2008: Haptiisit ja hapteemit. Tapaustutkimus kuurosokean henkilön 
kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä. Helsingin yli-
opisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Erityspedagogiikka; Helsinki. 
ISBN 978-952-92-3112-6.

Laine, Tuija (toim.) 1997: Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. — SKST 
686. ISBN 951-746-002-3.

Laiti, Aslak 1862 ks. Borenius 1862.
Laiti, Aslak 1863 ks. Luther 1863b.
Laitinen, Lea 1986–1991 ks. Itkonen, Erkki 1986–1991.
———— 1992 ks. Itkonen, Erkki 1992.
Larsen, Anders 1992 ks. Jalvi & Larsen 1992.
Lassila, Pertti 2008: Syvistä riveistä. Kansankirjailija, sivistyneistö ja kirjallisuus 

1800-luvulla. Gaudeamus; Helsinki. ISBN 978-952-495-057-2.

Latšo diives = Latšo diives. Romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti. Opetus-
hallitus; Helsinki 1994–. ISSN 1238-4593.

Launis, Armas 2004: Tunturisävelmiä etsimässä. Lapissa 1904 ja 1905. Toimittanut 
Minna Riikka Järvinen. — SKST 991. ISBN 951-746-634-X.

Lehmuskallio, Kaija 1983: Mitä lukeminen sisältää? Werner Söderström; Porvoo. 
ISBN 951-0-11855-9.

Lehto, Eeva & Hasan, Marja & Parkas, Ritva (toim.) 2006: Satakieliseminaari 2006. 
Satakieliohjelma; Helsinki.
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Lehtola, Veli-Pekka 1997a: Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden rakentuminen 
1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa. — SKST 665. ISBN 951-717-974-X.

———— 1997b: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi; [Ina-
ri]. ISBN 951-97541-2-1.

Lehtomäki, Elina 2002 ks. Takala & Lehtomäki 2002.
Leinonen, Kimmo 1998 ks. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.
———— 2002 ks. Ihme ja kumma.
Leiwo, Matti 1999: Suomen romanikielen asemasta ja huollosta. — Pekkola 1999: 

127–39.
Leven, Regina 1989 ks. Prillwitz & Leven & Zienert & Hanke & Henning 1989.
Lindgren, Klaus & Lindgren, Anna-Riitta 2006: Suomen suuriruhtinaanmaan sääty-

läisten kielenvaihto. — Bladh & Kuvaja 2006: 326–396.
Linkola, Martti 1985 ks. Aikio, Samuli 1985. 
Lipasti, Teemu 2006 ks. Iloa silmille ja korville.
LKKJ A = Lapin  korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja. Sarja A. Tut-

kimuksia. Rovaniemi 1982. ISSN 0359-7555.

 Lapin korkeakoulun kasvatustieteellisiä julkaisuja — University of 
Lapland Publications in Education A. Tieteellisiä tutkimuksia. Rovaniemi 
1988–. ISSN 0785-9414.

Llamas, Carmen & Mullany, Louise & Stockwell, Peter (toim.) 2006: The 
Routledge Companion to Sociolinguistics. Routlegde; Abingdon. 
ISBN 978-0-415-33850-9.

Lonka, Eila & Hasan, Marja 2006: Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kommunikaa-
tio-, koulu- ja päivähoitotilanne Suomessa. — Lehto & Hasan & Parkas 
2006: 73–79.

Lounela, Paavo 1997 ks. Grönfors & Virolainen & Åkerlund & Lounela 1997.
LSJ = Sámi Čuvgehussearvvi doaimmahusat — Lapin sivistysseuran julkaisuja. Hel-

sinki 1934–1995. ISSN 0781-9684.

Ludwig, Otto 1994–1996 ks. Günther & Ludwig 1994–1996.
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. Nuorille tarkoitetun lukiokou-

lutuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus; Helsinki. 
ISBN 952-13-1832-5.

 http://www.edu.�/julkaisut/maaraykset/ops/lops_uusi.pdf 
ISBN 952-13-1833-3.

Lumisalmi, Erkki 2002 ks. Pââʹss Eʹččen Evvan Krysostomoozz liturgia.
Luther, Martin 1529: Enchiridion. Der kleine Catechismus für die gemeine Pfarr-

herrn und Prediger. Wittenberg.
———— 1859 ks. Borg 1859.
———— 1860: Lutherus ucca Katekismusa Oktkärdasas’ C’ilggitus Kac’aldagai 

ja Wastadusai pokt c’allujuwwum Olaus Swebiliusist, Pajemus’ Pispa 
Upsalast. Samas jorggali Andras Andelin. Kirkkohärra Ucjogast. Prent-
tijuwwum K. E. Barck lut; Oulust = Lutheruksen wähän Katekismuksen 
Yksinkertainen Selitys Kysymysten ja Wastausten kautta toimitettu Olaus 

http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/ops/lops_uusi.pdf
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Swebiliukselta, Arkki-Pispalta Upsalassa. Painettu C. E. Barck’in tykönä; 
Oulussa.

———— 1863a: Toahtar Martin Lutherus Oanekis Epistal Poastill. Samas jorggali 
Anders Andelin. Pränttijuwwum A. Manninen ja Fr. Ahlqwist lut; Kuopio 
kaupugist.

———— 1863b: Toakt. Martti Lutherusa Ucca Ewangelium Poastalas’. Samas 
jorggaluwwum A. Andelinast ja A. Laitist. Pränttijuwwum A. Manninen 
ja Fr. Ahlqwist lut; Kuopio kaupugist.

———— 1894: Suomen ewankelis-lutherisen kirkon katekismus. Hyväksytty  Suo-
men kolmannessa yleisessä kirkolliskokouksessa wuonna 1893. Back-
man; Kuopio.

———— 1902: Suoma Evangeliumlaš-Lutheralii Kirho Katkismus. Pyerrin keččum 
Suoma servikudii koalmad ohtšii čoakkimist ive 1893. Anarsämikielan 
jurgalij Lauri Itkonen. Syemilii Kirjalažvuođa Seervi Teddilimviäsust; 
Helsigist.

Luukkaan evankeliumi. DVD. Viittomakielinen käännös. Kääntäjät ja viittojat Tarja 
Sandholm ja Tomas Uusimäki. Kirkon tiedotuskeskus — AV-toimitus ja 
Kirkkohallitus/KJM; [Helsinki] 2007. (Sisältää myös viittomiston paikan- 
ja henkilönnimistä sekä Raamatun käsitteistä määritelmineen.)

Luukkainen, Minna 2008: Viitotut elämät. Kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia 
viittomakielisestä elämästä Suomessa. Kuurojen palvelusäätiö; Helsinki. 
ISBN 978-951-98990-3-9.

 http://urn.�/URN:ISBN:978-952-10-4544-8 ISBN 978-952-10-4544-8.

Lähteenmäki, Salla 2008: Jäähyväiset kuurojenkouluille? — KL 2008:4 (= 113): 
14–17

Lönnrot, Elias 1842: Utdrag ur bref ifrån D:r Lönnrot, dat. Enari den 3 och 5 Febru-
ari 1842. — Helsingfors Morgonblad 36–37. 19.–23.5.1842.

———— 1854: Ueber den Enare-lappischen Dialekt. — ASSF 4: 133–279.
———— 1858: Kolm päive Sairio siittast. Samas jorggaluvvum A. Andelinast. 

Suoma Kirjalasj-särve Prenttijedji pokt; Helsingforsast. (Alkuteos: Lönn-
rot 1854: Kolme päiwää Sairion kylässä. — Raittiuden ystäwien toimi-
tuksia 1. Helsinki.)

———— 1902: Elias Lönnrotin matkat. 1–2. — SKST 98:1–2.
Maamme-laulu viittomakielellä. Videotallenne. Viittoja Maritta Jarva. Kuurojen 

Video; Helsinki 2003.
Magga, Ole Henrik 2004 ks. Gaup Eira & Ijäs & Magga 2004.
Махьтвеест Пась-Евангели. Самас. Евангеліе отъ Матөея (на русско-лопарскомъ 

языкѣ). Helsingissä 1878.
Majaniemi, Päivi & Åkerlund, Tuula 2004: Sikjiboskiiresko liin 1. Opetushallitus; 

Helsinki.
Makkonen, Anna (toim.) 2002: Karheita kertomuksia. Itseoppineiden omaelämäker-

toja 1800-luvun Suomesta. — Kansanelämän kuvauksia 61. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura; Helsinki. ISBN 951-746-393-6; ISSN 0453-2201.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4544-8
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———— 2002: Ääni ja kirjoitus. Omaelämäkertoja 1800-luvun Suomesta. — 
Makkonen 2002: 7–20.

Malm, Anja 1998 ks. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.
———— (toim.) 2000: Viittomakieliset Suomessa. Finn Lectura; Helsinki. 

ISBN 951-792-077-6.

Manninen, K. O. 1913 ks. Hirn & Wichmann & Sundberg & Stadius 1913.
Marjanen, Kati 2002 ks. Suomenruotsalaisten kuurojen koulumuistoja.
Martin, Henri-Jean 2000: La naissance du livre moderne. Mise en page et mise en tex-

te du livre français (XIVe–XVIIe siècles). Electre; Paris. ISBN 2-7654-0776-2.

Matras, Yaron (toim.) 1995: Romani in Contact. The History, Structure and Socio-
logy of a Language. — Amsterdam Studies in the Theory and History 
of Linguistic Science. Series 4. Current Issues in Linguistic Theory 126. 
Benjamins; Amsterdam. ISSN 0304-0763; ISBN 90-272-3629-1.

Mattus, Iisakki 1996: Eellimpäälgis. [Anarâškielâ servi; Inari.] ISBN 951-97560-0-0.

Mattus, Ilmari 1996: Čovčjäävrist Kaamâsân = Syysjärveltä Kaamaseen. [I. Mattus; 
Ivalo.] ISBN 952-90-8022-0.

———— 2005 ks. Morottaja, Matti & Mattus 2005.
McConvell, Patrick 1991: Review of Fishman 1991. — Australian Journal of Lin-

guistics 12(1):209–220. ISSN (painettu) 0726-8602; ISSN (sähköinen) 1469-299.

McIntire, Marina LaRay 1980: Locatives in American Sign Language. University of 
California; Los Angeles. (Julkaisematon väitöskirja.)

Meineke, Eckhard 2004 ks. Greule & Meineke & Thim-Mabrey 2004.
Merentie, Katja (tulossa) ks. Unna ja Nuuk.
Mesch, Johanna 2000: Kuurosokeiden viittomakielestä. — Malm 2000: 216–226.
———— 2004: Viitotaan yhdessä. Tietoa taktiilista viittomakielestä. — Julkaisuja / 

Suomen Kuurosokeat A 3. ISBN 952-9713-26-6; ISSN 1456-8209.

Messu ja kirkolliset toimitukset. Viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöksiä. 2. 
DVD. Kääntäjät ja viittojat Tarja Sandholm, Tomas Uusimäki. Kirkon tie-
dotuskeskus — AV-toimitus ja Kirkkohallitus; [Helsinki] 2008. (Sisällys: 
viikkomessu, kaste, kon�rmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan 
siunaaminen.)

Meurman, A. 1907 ks. Fellman, Jaakko 1907.
Milroy, James 2006: The Ideology of the Standard Language. —Llamas & Mullany 

& Stockwell 2006: 133–139.
Morottaja, Matti 1993 ks. Sammallahti & Morottaja 1993.
———— 1994 ks. Paltto 1994.
———— 2007: Anarâškielâ ravvuh. — KKTKJ 144. ISBN 978-952-5446-26-5.

Morottaja, Matti & Mattus, Ilmari (toim.) 2005: Kyelisieidi maccâm já eres novel-
leh. Anarâškielâ servi; [Inari]. ISBN 951-97560-4-3.

Morottaja, Petter 1999: Suábi maainâs. Anarâškielâ servi; Aanar. ISBN 951-97560-2-7.

———— 2000: Riävskánieidâ. Anarâškielâ servi; [Aanaar]. ISBN 951-97560-3-5.

———— 2008– ks. Kierâš 2008–.
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Moshniko�, Anna & Moshniko�, Satu 2004: Pâʹss Tree�an da kueʹbǯǯ. Sääʹm-maa-
inâs. Sää´mte´ǧǧ; Inari. ISBN 952-441-049-4.

———— 2006: Pâʹss Tree�an Peäccmest. Sääʹm-maainâs. Sää´mte´ǧǧ; Inari. 
ISBN 952-441-121-0.

Moshniko�, Jouni 1973 ks. Korhonen & Moshniko� & Sammallahti 1973.
———— 1991 ks. Sammallahti & Moshniko�, J. 1991.
Moshniko�, Jouni & Sammallahti, Pekka 1988: Uʹcc sääm-lääʹdd sääʹnnǩeârjaž 

= Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji; [Ohcejohka]. 
ISBN 951-8939-02-0.

Moshniko�, Satu (toim.) 1992: Maaddârää´jji mainnâz. Girjegiisá; Ucciokk. 
ISBN 951-8939-14-4.

———— 1996 ks. Borg, I. 1996a.
———— 1997 ks. Borg, I. 1997a.
———— 1999: Äʹnn-Määʹrj mueʹrjjreiss. Sää´mte´ǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-019-2.

———— 2000 ks. Sosial- da tiõrvâsvuõđhuõl laaʹjjmieʹlddlaž kääzzkõõzz.
———— 2006 ks. Moshniko�, A. & Moshniko�, S. 2006.
Moshniko�, Satu & Sanila, Tanja 1995: Õõmâs ååʹreskääʹnn. Karjalainen satu. Lapin 

lääninhallitus, Painatuskeskus Oy. (Kuvat: Tanja Sanila. Koltansaameksi 
kääntänyt Satu Moshniko�.)

Mosniko� ks. Moshniko�.
Mosniko�, Elias 2007 ks. Jouste & Mosniko� & Sivertsen 2007.
Muitalægje. Cuvgetusa halehuvvidi sami gaskast. Vadsø 1873–1875.
Mullany, Louise 2006 ks. Llamas& Mullany & Stockwell 2006.
Mustakallio, Lauri 2005 ks. Laestadius 1844.
Mustalaiskielen normatiivi sanasto. — Eripainos Mustalaiskielen ortogra�akomite-

an mietinnöstä A 27. Helsinki 1971.
Mühlhäusler, Peter 1990: ‘Reducing’ Paci�c languages to writing. — Joseph & 

Taylor 1990: 189–205. ISBN 0-415-04680-7.

Mänty, Sirpa 2003: Mattu saaʹnid. Sää´mte´ǧǧ; Aanar. ISBN 952-441-080-X. (Kuvasana-
kirja; koltankielinen teksti Katri Fono�.)

Mäntylä. Päivi 2008: Viittoako vai eikä viittoa? Pohdintaa viittomakielisille lapsil-
le suunnatusta materiaalista sekä äidinkielen arvostuksesta. CD-ROM. 
Humanistinen ammattikorkeakoulu, viittomakielen tulkin koulutusoh-
jelma; Helsinki. (Julkaisematon opinnäytetyö.)

Möller, Johan 1793: Autuuden oppi. Lyhykäisesti edespandu, Lutheruxen Catechis-
muxen yxinkertaisexi selityxexi. Präntätty Frenckellin kirjan-prändisä; 
Turusa.

———— 1856: Avdogasvuoda Oappa. Suoma Kirjalas’ Serve prentist; Helsingist. 
(Alkuteos Möller 1793; kääntänyt Jacob Fellman.)

Möller, Johan 1860a ks. Andelin 1860a.
———— 1860b ks. Fellman, Jacob 1860.
Nenonen, Marja (toim.) 2004: Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. 

Joensuu, May 15–16, 2003. — SL 39. ISBN 952-458-449-2.
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Newkirk, Don E. 1996: SignFont Workshop. Paper presented in the Fifth International 
Conference on Theoretical Issues in Sign Language Research. September 
19–22, 1996, Monréal.

———— 1987: SignFont Handbook. Emerson and Stern Associates; San Diego.
Niemi, Raimo O. 2006 ks. Suden arvoitus.
Nievergelt, Andreas 2004 ks. Glaser & Nievergelt 2004.
Nordlund, Taru & Onikki-Rantajääskö, Tiina & Suutari, Toni (toim.) 2006: Kohtaus-

paikkana kieli. Näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin. — 
SKST 1078. ISBN 951-746-820-2.

Nuorluoto, Juhani 2003: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Aatehistoriallisia 
taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä. Yliopistopaino; 
Helsinki. ISBN 951-570-559-2.

Nuorttanaste. Nyborg. 1898–. ISSN 0333-418X.

Ojakoski, Matti 2005 ks. Aunesluoma & Heikkonen & Ojakoski 2005.
Ojanen, Matti 1976 ks. Hakulinen & Ojanen 1976.
Olthuis, Marja-Liisa 2003: Sanaston aktiivisen kartuttamisen metodiikka. Mallina 

inarinsaameen luodut biologian uudissanat. — Virittäjä 107: 529–544.
———— 2004a: Obžâ já Tobžâ uáđđáv tälvinaharân. — Anarâš juovlâmáánu 

2004: 24–25.
———— 2004b: Obžâ já Tobžâ koccáv koskân tälvinaharij. — Anarâš juovlâmáá-

nu 2004: 26–27.
———— 2004c: Oobžâ já Toobžâ vuosmuš škovlâpeivi. — Anarâš juovlâmáánu 

2004: 28–29.
———— 2006a: 1800-luvun inarinsaame ja inarinsaamen kirjakielen synty. — 

SKST 1078: 386–412. (Ks. Nordlund & Onikki-Rantajääskö & Suutari 
2006.)

———— 2006b: Njobžâvääri pessijâšmarkkâneh. Sämitigge; Aanaar. 
ISBN 952-441-125-3.

———— 2006c: Njobžâvääri jonsahpeivkähteeh. Anarâškielâ servi; [Ivalo]. 
ISBN 951-97560-5-1.

———— 2007a: Inarinsaamen lajinimet. Lintujen ja sienten kansannimitysten 
historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen metodiikkaa. Ana-
râškielâ servi; Ivalo. ISBN 978-951-97560-6-6.

———— 2007b: Anarâškielâ iäláskittem tutkâm já puátteevuođâ visioh. — SUST 
253: 315–318. (Ks. Ylikoski & Aikio, Ante 2007.)

———— tulossa: Njobžâvääri juovlâtaaidâr.
———— tulossa: Njobžâvääri juovlâtijdâ. Anarâškielâ servi.
———— tulossa: Speeijâl faŋgâ. Anarâškielâ servi.
Onikki-Rantajääskö, Tiina 2006 ks. Nordlund & Onikki-Rantajääskö & Suutari 

2006.
Onni von Sopanen. Lastenelokuva. Ohjaus Johanna Vuoksenmaa, käsikirjoitus 

Johanna Hartikainen. Production House; Helsinki 2006 (ensi-ilta).
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 Käännös suomalaiselle viittomakielelle ja viittominen Pia Taalas. Prosign 
Oy Ab; Helsinki (tulossa).

Ostler, Nicholas & Rudes, Blair (toim.) 2000: Endangered languages and literacy. 
Proceedings of the Fourth FEL conference University of North Carolina, 
Charlotte 21-24 September 2000. Foundation for endangered languages; 
Bath. ISBN 0-9538248-2-9.

Pââʹss Eʹččen Evvan Krysostomoozz liturgia. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisu-
neuvosto; Jyväskylä 2002. ISBN 951-8979-31-6. (Suomen kielestä koltan-
saameksi kääntäneet Erkki Lumisalmi ym.)

Pacius, Fredrik 2008 ks. Kaarle-kuninkaan metsästys.
Paikkala, Sirkka 1999: Nimistönsuunnittelun ja -huollon juridinen asema. — KKTKJ 

110: 200–208.
———— 2004 ks. TG.
Paikkala, Sirkka & Pitkänen, Ritva Liisa & Slotte, Peter (toim.) 1999: Yhteinen nimiym-

päristömme. Nimistön suunnitteluopas. — KKTKJ 110. ISBN 951-755-331-5, 
951-9475-86-9.

Palo, Mikko 2008 ks. Rantala & Kuusi 2008.
Paltto, Kirsti 1994: Tivgâ. Anarâškielân jurgalam Matti Morottaja. Anarâškielâ ser-

vi, Ykkös-O�set; Vaasa. ISBN 952-901-5578-1.

Parkas, Ritva 2006 ks. Lehto & Hasan & Parkas 2006.
Patnaik, B. N. & Hasnain, S. Imtaiz (toim.) 2006: Globalization. Language, Culture 

& Media. Shimla, Indian Institute of Advanced Study. ISBN 81-7986-061-2.

Patterson, Francene 2000 ks. Rudes & Patterson 2000.
Pekkola, Seppo (toim.) 1999: Sadanmiehet. Aarni Penttilän ja Ahti Rytkösen juhla-

kirja. — JSKJ 41. ISBN 951-39-0571-3.

Pelastummeko umpikujasta? Videotallenne. Käsikirjoitus Tommi Huovinen ja Karin 
Hoyer; kääntäjä ja lukija Birgitta Wallvik. — VT 3/2001.

Pelikaanimies. Elokuva. Ohjaus Liisa Helminen, käsikirjoitus William Aldridge & 
Liisa Helminen. Lumi�lm Oy; Helsinki & Migma�lm AB; Tukholma/
Göteborg 2004 (ensi-ilta).

 Käännös suomalaiselle viittomakielelle ja viittominen Markus Aro. 
Prosign Oy Ab; Helsinki (tulossa).

Peltonen, Raili 1989: Nuõrr piârrja. Pohjois-Suomen Konstantinus-yhdistys; [Oulu]. 
ISBN 952-90-0995-X. (Lastenhoidon opas.)

Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.) 1997: Suomen kulttuurivähemmistöt. 
— Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki. ISSN 0357-1106; 
ISBN 951-53-1699-5.

Penttilä, Aarni 1982 ks. Agricola 1543.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Oppivelvollisille tarkoitetun 

opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen valmistavan opetuksen 
opetussuunnitelman perusteet. Lisäopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet. Opetushallitus; [Helsinki]. ISBN 952-13-1878-3.

 http://www.oph.�/ops/perusopetus/pops_web.pdf ISBN 952-13-1992-5.

http://www.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
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Peters, Cynthia L. 2006: Deaf American Literature. From Carnival to the Canon. 
Gallaudet University Press; Washington. ISBN 1-56368-094-7.

Petyt, K. M. 1980: The Study of Dialect. An Introduction to Dialectology. Abdre 
Deutsch; London. ISBN 0-233-97212-9.

Piela, Ulla 1989 ks. Laaksonen & Piela & Heikinmäki 1989.
Pimiä [nyk. Rainò], Päivi & Rissanen, Terhi 1987: Kolme kirjoitusta viittomakie-

lestä. — Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 17. 
Yliopistopaino; Helsinki. ISBN 951-45-4369-6; ISSN 0782-694X.

Pirttisaari, Helena 2002: Suomen romanin partisiippien morfologiaa. Pro gradu 
-työ. Helsingin yliopisto.

Pitkänen, Ritva Liisa 1999 ks. Paikkala & Pitkänen & Slotte 1999.
Posti, Annika 2008: Onko viittomakielemme uhattuna? — KL 2008:4 (=113): 12–

13.
Prillwitz, Siegmund & Leven, Regina & Zienert, Heiko & Hanke, Thomas & Henning, 

Jan et. al. 1989: HamNoSys. Version 2.0. Hamburg Notation System for 
Sign Languages. An Introductory Guide. — ISSLCD 5. ISBN 3-927731-01-3.

Punttila, Matti & Jussila, Raimo & Suni, Helena (toim.) 2000: Pipliakielestä kirja-
kieleksi. — KKTKJ 105. ISBN 951-9475-83-4.

Qvigstad, J. & Wiklund, K. B. 1899: Bibliographie der lappischen litteratur. — SUST 
13.

Rainò, Päivi 1987 ks. Pimiä & Rissanen, T, 1987.
———— 2004a: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakie-

liyhteisössä. — Deaf Studies in Finland 2. Kuurojen Liitto; Helsinki. 
ISBN 952-5396-22-3; ISSN 1458-7610.

 Myös CD-ROM ja http://www.kotikielenseura.�/virittaja/hakemistot/
jutut/raino1_2005.pdf

———— 2004b ks. Kalevala.
———— 2005: Viittomakielinen käännöskirjallisuus Suomessa. PowerPoint-esi-

tys.
Ramirez-Heredia, Juan de Dios 1993: Gramática gitana. — I Tchathcipen 2: 41–62; 

3: 46–63; 4: 44–63.
Rantala, Liisa & Kuusi, Riitta 2008: Matkalla. Kirkon kuurojentyö 100 vuotta. — 

Diakonian vuosikirja 2008. Kirkkohallitus, diakonia ja yhteiskuntatyö; 
Helsinki. ISBN 978-951-97030-8-4; ISSN 0781-7118. (Kirjaan sisältyy viittoma-
kielinen DVD. Toteutus Mikko Palo, kääntäjät ja viittojat Tarja Sandholm, 
Tomas Uusimäki.)

Rautio Helander, Kaisa 1999: Suomen- ja saamenkieliset nimet Enontekiön kunnas-
sa. — KKTKJ 110: 153–158.

———— 2004: Norgga báikenammapolitihkka ja sámi ássamat Finnmárkkus. — 
Gaup Eira & Ijäs & Magga 2004: 132–155.

Rehn, Pirjo 2007: Hengellisten laulujen viittomakielisestä kääntämisestä. CD-ROM. 
Humanistinen ammattikorkeakoulu, viittomakielen tulkin koulutusoh-
jelma; Helsinki. (Julkaisematon opinnäytetyö.)

http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/raino1_2005.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/raino1_2005.pdf
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Rissanen, Niina 2003: Viittomakielen kirjoittaminen. Kartoitus kirjoitetun viittoma-
kielen ensiaskelista kuurojen yhteisössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu; 
Turku. (Julkaisematon opinnäytetyö.)

Rissanen, Terhi 1985: Viittomakielen perusrakenne. — Department of General 
Linguistics, University of Helsinki, Publications 12; Helsinki. 
ISBN 951-45-3564-2; ISSN 0782-694X.

———— 2000: Suomalaisen viittomakielen lauseoppia. — Malm 2000: 147–167.
Risttoummi moʹlidvaǩeʹrjj. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto; [Joensuu] 

1983. ISBN 951-9071-63-6. (Rukouskirja; suomen kielestä koltansaameksi 
kääntäneet Pekka Sammallahti ym.)

 Risttoummi moʹlidvaǩeʹrjj. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvos-
to; [Joensuu] 1998. ISBN 951-8979-22-7, 951-8979-23-5.

RS = Journal of the Gypsy Lore Society. Edinburgh 1888–2000. ISSN 0017-6087.

 Romani Studies. The Gypse Lore Society; Cheverly, MD 2000–. 
ISSN 1528-0748.

Rudd, Gillian 2005 (2008) ks. Sutton-Spence & Laddy & Rudd 2005.
Rudes, Blair A. & Patterson, Francene 2000: You Can’t Say That in Tuscarora. 

Obstacles to Literacy in an Oral Language. — Ostler & Rudes 2000: 67–
70.

Ryle, John Charles [1903]: Oađȧhuv tun? Tehalaǯ koččamaš juȧhȧǯan. Anarsämi-
kielan jurgalum. [Syemilii Kirjȧlaǯvuođa Seervi kirjeteäddust; Helsigist.] 
(Kääntänyt L. Itkonen; myös: 1937. — LSJ 4.)

Ryle, John Charles 1858: Eläwä eli kuollut? Muuan kysymys jokaiselle. A. J. Weä-
nänen suomentanut. Frenckell; Helsingissä.

Röcke, Werner & Schaefer, Ursula (toim.) 1996: Mündlichkeit — Schriftlichkeit 
— Weltbildwandel. Literarische Kommunikation und Deutungsschemata 
von Wirklichkeit in der Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
— ScriptOralia 71. ISBN 3-8233-4561-3.

Rölli ja metsänhenki. Elokuva. Ohjaus Olli Saarela; käsikirjoitus Ilkka Matila, Olli 
Saarela, Allu Tuppurainen. MRP Matila Röhr Productions Oy; Helsinki 
2001 (ensi-ilta).

 Käännös suomalaiselle viittomakielelle ja viittominen Pia Taalas. 
Videotallenne. MRP Matila Röhr Productions Oy; Helsinki 2002.

Saarela, Olli 2001 ks. Rölli ja metsänhenki.
Saastamoinen, Ilpo & Gra�, Ola 2008: Son vuäinn. Hän näkee — Kolttasaamelaisten 

leuddeja Kuolasta = She sees — Skolt Sámi leu´dd from the Kola 
Peninsula. Global Music Centre; Helsinki. (Kirja ja 2 CD-äänilevyä.)

Sagai Muittalægje. Sigerfjorast & Sortland Vesteraalen. 1904–1911.
Saïd, Edward 1980: L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident. Éditions du Seuil; 

Paris. ISBN 2-02-005602-X.

Sainio, Matti A. 1958: Jaakko Fellmanin lapinkielinen aapinen. — LSJ 21.
———— 1966: Pedar Jalvi. Suomen ensimmäinen lapinkielinen kirjailija. — LSJ 

29.
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Saint-Exupéry, Antoine de 2005: Uʹcc priinsâž. Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-034-6. 
(Ranskankielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt 
koltansaameksi Kati-Claudia Fofono�.)

Salmi, Eeva & Laakso, Mikko 2005: Maahan lämpimään. Suomen viittomakielisten 
historia. Kuurojen Liitto; [Helsinki]. ISBN 952-5396-30-4.

Sámi dieđalaš áigečála. Sámi allaskuvla — Sámi instituhtta — Romssa universitehta 
Sámi dutkamiid guovddáš 1994–. ISSN 0805-4312.

Sammallahti, Pekka 1972a: Aabbâs säämäs. [Kouluhallitus; Helsinki].
———— 1972b: Mustalaiskielen erikoispiirteitä. — Zirikli. Kulttuurinumero: 30–

34.
———— 1973 ks. Korhonen & Moshniko� & Sammallahti 1973.
———— 1974 ks. Aikio, Samuli & Itkonen & Sammallahti 1974.
———— 1975: Aabbâs jiä´nnǩiõll. 1. Kouluhallitus; Helsinki. ISBN 951-46-1776-2.

———— 1983 ks. Risttoummi moʹlidvaǩeʹrjj.
———— 1988 ks. Moshniko�, J. & Sammallahti 1988.
Sammallahti, Pekka & Morottaja, Matti 1993: Säämi-suomâ sänikirje = Inarinsaa-

melais-suomalainen sanakirja. Girjegiisá; Ohcejohka. ISBN 951-8939-27-6.

Sammallahti, Pekka & Moshniko�, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja = 
Lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeʹrjj. Girjegiisá Oy; Ohcejohka. ISBN 951-8939-17-9.

Sana tulee näkyväksi. Viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöksiä. 1. — Suomen 
ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 12. Kirkkohallitus; Helsinki. 
ISBN 951-789-097-4; ISSN 1237-279X. (Kirjaan kuuluu videotallenne: Isä mei-
dän -rukous, Herran siunaus, uskontunnustus, käskyt, kastekäsky, eh-
toollisen asetussanat, ekumeeninen Isä meidän -rukous. Viittojat Päivi 
Johansson ja Markus Aro. Kirkon tiedotuskeskus / AV-toimitus.)

Sandholm, Tarja 2007 ks. Luukkaan evankeliumi.
———— 2008a ks. Messu ja kirkolliset toimitukset.
———— 2008b ks. Rantala & Kuusi 2008.
Sandøy, Helge & Östman, Jan-Ola (toim.) 2004: ”Det främmande” i nordisk språk-

politik. Om normering av utländska ord. — Moderne importord i språka 
i Norden 2. Novus; Oslo. ISBN 82-7099-395-6.

Sanila, Tanja 1995 ks. Moshniko�, S. & Sanila 1995.
Sápmelaš. Olggosâddujuvvom Sami čuvgetusseärvvi jâ Samii lihtu toaimmast. Sami 

čuvgetusseärvvi, Samii lihtu; Helsinki 1934–1993. ISSN 0355-3809.

Satuja viittoen. Hans Christian Andersenin satuja suomalaisella ja suomenruotsalai-
sella viittomakielellä = Sagor på teckenspråk. Sagor av Hans Christian 
Andersen på �nskt och �nlandssvenskt teckenspråk. DVD. Työryhmä 
Leena Savolainen et al. — KLJ 50. ISBN 952-5396-48-7. (Kymmenestä sa-
dusta kaksi on esitetty myös suomenruotsalaisella viittomakielellä.)

Savolainen, Leena 1998 ks. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.
———— 2000: Viittomakielten erilaiset muistiinmerkitsemistavat. — Malm 2000: 

189–200.
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———— 2002 ks. Suomalaisen viittomakielen sanakirja. Täydennysosa 1. 
Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja.

———— 2006a ks. Satuja viittoen.
———— 2006b: Viittomakielten kirjoitusjärjestelmien periaatteet ja käytäntö. 

Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos. (Julkaisematon pro gradu 
-työ.)

Schaefer, Ursula 1996 ks. Röcke & Schaefer 1996.
Schaefer, Ursula 1998 ks. Ehler & Schaefer 1998.
Sche�er, Johannes 1673: Joannis Sche�eri Argentoratensis Lapponia. Id est, re-

gionis Lapponum et gentis nova et verissima descriptio. In qua multa de 
origine, superstitione, sacris magicis, victu, cultu, negotiis Lapponum, 
item Animalium, metallorumque indole, quæ in terris eorum proveniunt, 
hactenus incognita Produntur, & eiconibus adjectis cum cura illustran-
tur. Ex O�cina Christiani Wol�i. Typis Joannis Andreæ; Francofurti.

Schembri, Adam 1999 ks. Johnston & Schembri 1999.
———— 2003: Rethinking ‘Classi�ers’ in Signed Languages. — Emmorey 2003: 

3–34. ISBN 0-8058-4269-1.

Schermer, Trude 1995 ks. Bos & Schermer 1995.
Schick, Brenda 1990: Classi�er Predicates in American Sign Language. — 

International Journal of Sign Linguistics 1. International Sign Linguistics 
Association; Clevedon, England. S. 15–40. ISSN 0959-6402.

ScriptOralia 1987–. Gunter Narr Verlag, Tübingen.
Semeno�, Helena 1991: Sääʹm peʹssertuejj = Sámi bearalduodj = Kolttien hel-

mikirjonta = Samisk perlebroderi = Skolt Saami beadwork. Girjegiisá; 
[Ucciokk]. ISBN 951-8939-18-7.

Semenoja, Vassi 2006 ks. Crottet 2006.
Setälä, Emil Nestor 1890: Lappische lieder aus dem XVII:ten jahrhundert. — SUSA 

8: 105–123.
Seurujärvi-Kari, Irja 2005: Written language. — The Saami. A Cultural Encyclopaedia. 

Edited by Ulla-Maija Kulonen, Irja Seurujärvi-Kari, Risto Pulkkinen. 
SKST 925. S. 440–442. ISBN 951-746-506-8.

Signing Science Dictionary. http://test2-signsci.terc.edu/dictionary/index.htm tai 
http://www.vcom3d.com/index.php?id=ssdictionary (Englanti-ame-
rikkalainen viittomakieli/viitottu englanti -verkkosanakirja; saatavissa 
myös tallenteena.)

Signmark. CD-ROM + DVD. S. l. 2006.
Signmark. DVD. S. l. 2008.
Sinkkonen, Jari 2000: Viittomakielen merkitys kuuron lapsen kehityksessä. — Malm 

2000: 105–112.
Sivertsen, Seija 1996 ks. Borg, I. 1996b.
———— 1997 ks. Borg, I. 1997b.
———— 2006 ks. Knutsson 2006.
———— 2007 ks. Jouste & Mosniko� & Sivertsen 2007.

http://test2-signsci.terc.edu/dictionary/index.htm
http://www.vcom3d.com/index.php?id=ssdictionary
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SKST = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. Helsinki 1834–. 
ISSN 0355-1768.

Skutnabb-Kangas, Tove 1988: Vähemmistö, kieli ja rasismi. Gaudeamus, Helsinki. 
ISBN 951-662-426-X.

SL = Kielitieteellisiä tutkimuksia. Joensuu 1984–1996. ISSN 0781-626X.

 Studies in Languages. Joensuu 1998-. ISSN 1456-5528.

SLL = Sign Language and Linguistics. John Benjamins & HAG Publications; 
Amsterdam 1998–. ISSN 1316-7249.

Slotte, Peter 1999 ks. Paikkala & Pitkänen & Slotte 1999.
Sosial- da tiõrvâsvuõđhuõl laaʹjjmieʹlddlaž kääzzkõõzz. — Sosiaali- ja terveysminis-

terön oppaita 2000:3. Sosial- da tiõrvâsvuõđministeria; Helsinki 2000. 
ISBN 952-00-0801-2; ISSN 1236-116X. (Suomen kielestä kääntänyt koltansaa-
meksi Satu Moshniko�.)

Stadius, Julia 1913 ks. Hirn & Wichmann & Sundberg & Stadius 1913.
StHS = Studia historica septentrionalia. Rovaniemi 1978–. ISSN 0356-8199.

Stock�eth, Nils Vibe 1852: Norsk-lappisk Ordbog. Trykt paa J. W. Cappelens For-
lag; Christiania.

Stockwell, Peter 2006 ks. Llamas & Mullany & Stockwell 2006.
Stokoe, William C. & Casterline, Dorothy C. & Croneberg, Carl G. 1976: Dictionary 

of American Sign Language on Linguistic Principles. New edition. Linstok 
Press; s. l. (1. painos: Stokoe 1965. — Gallaudet Research Publications. 
Centennial Series 1. Gallaudet College Press; Washington, D. C.)

Suden arvoitus. Elokuva. Ohjaus Raimo O. Niemi; käsikirjoitus Heikki Vuento. 
Kinoproduction; Helsinki 2006 (ensi-ilta).

 Käännös suomalaiselle viittomakielelle ja viittominen Pia Taalas. Signline 
Oy; Helsinki (tulossa).

Sume, Helena 2008: Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen 
matka kouluun. — JEPS 334. ISBN 978-951-39-3123-0.

Sundberg, John 1913 ks. Hirn & Wichmann & Sundberg & Stadius 1913.
Sundwall, F. W. 1902: Bibalhistoria. Olbmui oapatusa mielde. Samas Basse čallagi 

mielde jorggali Aukusti Hakkarainen. Suoma Girjalašvuođa Særve Pren-
tedamviesost; Helsigist.

———— 1906: Rȧȧmmat Historja. Ulmui mȧttȧȧttim verrin heevitij. Anarsämi-
kielan jurgalij Lauri Itkonen. Syömilii Kirjȧlaǯvuođa Seervi teddilimviäs-
sust; Helsigist.

Suni, Helena 2000 ks. Punttila & Jussila & Suni 2000.
Suomalaisen viittomakielen lautakuntaa ennakoivan työryhmän kokous 3.5.1997. 

Muistio. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 http://www.kotus.�/�les/517/muistio030597.pdf
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Päätoimittaja Anja Malm; toimittajat 

Leena Savolainen, Kimmo Leinonen, Pia Koivula et al. — KKTKJ 104. 
1998. ISBN 952-9883-17-X.

http://www.kotus.fi/files/517/muistio030597.pdf
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 Suvi — Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja. Vuonna 2003 avat-
tu perussanakirjan verkkoversio. http://www.viittomat.net/

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Täydennysosa 1. Numeroita ja luku-
määrien ilmaisuja. Toimittajat Tommi Jantunen, Leena Savolainen. — 
KKTKJ 121. 2002. ISBN  952-5396-06-1.

 Lisätty verkkoversioon vuonna 2005.
 http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=numerals
Suomen romanit. Finitiko romaseele. 2000. — Sosiaali- ja terveysministeriön esit-

teitä 1999: 14. Sosiaali- ja terveysministeriö; Helsinki.
Suomenruotsalaisten kuurojen koulumuistoja. Valikoima tarinoita suomenruotsa-

laisesta kulttuuriseminaarista Vaasassa 15.–16.9.2001. Videotallenne. 
Toimitus ja käsikirjoitus Karin Hoyer; kääntäjä ja lukija Kati Marjanen. 
— VT 3/2002.

Supalla, Ted 1978: Morphology of Verbs of Motion and Location in American Sign 
Language. — Caccamise & Hicks 1978: 27–45.

———— 1986: The Classi�er System in American Sign Language. — Craig, Colette 
1986: 181–214.

SUSA = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja = Journal de le Société �nno-
ougrienne. Helsinki 1886–. ISSN 0355-0214.

SUST = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société �nno-
ugrienne. Helsinki 1890–. ISSN 0355-0230.

Sutton-Spence, Rachel & Laddy, Paddy & Rudd, Gillian 2005: Analysing Sign 
Language Poetry. Palgrave Macmillan; Hampshire. ISBN 1-4039-3507-6. 
(Myös 2008. ISBN 0-230-21709-5.)

Suutari, Toni 2006 ks. Nordlund & Onikki-Rantajääskö & Suutari 2006.
Suvi ks. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Suvi.
Svebilius, Olaus s. a.: Enfaldig förklaring över Doct. Martin Lutheri Lilla katekes. 

Accidenstryckeriet; Piteå.
———— 1746: Yxikertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylit-

ze, kysymysten ja wastausten cautta edes pandu – – a. Ups. Sen suuren 
hyödytyxen tähden nyt suomexi käätty – –. Prändätty cuning. kirj. prän-
täj. Henr. Christ. Merckelin leskeldä; Stockholmisa.

———— 1860 ks. Luther 1860.
Swenske och Lappeske ABC Book ks. tuntematon 1638.
Sää´mođđâz — Kolttauutiset. Sevettijärvi 1978–1984.
Taalas, Pia (tulossa) ks. Onni von Sopanen.
———— (tulossa) ks. Suden arvoitus.
Takala, Marjatta 2002 ks. Kurki & Takala 2002.
Takala, Marjatta & Lehtomäki, Elina (toim.) 2002: Kieli, kuulo ja oppiminen. 

Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finn Lectura; Helsinki. 
ISBN 951-792-117-9.

Taylor, Talbot J. 1990 ks. Joseph & Taylor 1990.
Tena, Joona 2006 ks. Unna ja Nuuk.

http://www.viittomat.net/
http://www.viittomat.net/Index.aspx?c=numerals
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TG = Paikkala, Sirkka 2004: Toponymic guidelines for Map Editors and other 
Editors. Finland. 4th, revised edition 2004 (v. 4.1 Jan 1st 2005). United 
Nations Group of experts on geographical names. 22nd session, New York, 
20–29 April 2004. Item 17 of the provisional agenda.

Thesle�, Arthur 1901: Wörterbuch des Dialekts der �nnländischen Zigeuner. — 
ASSF 29: 6.

Thim-Mabrey, Christiane 2004 ks. Greule & Meineke & Thim-Mabrey 2004.
Topelius, Sakari 2008 ks. Kaarle-kuninkaan metsästys.
Tornæus, Johannes 1648: Manuale Lapponicum. Tat lie: Praude-kiete-kirieg, joite 

mij adnestop. Heinrich Keyser ludni; Stockholmis.
Trask, Robert Lawrence 1993: A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. 

Routledge; London. ISBN 978-0415086271, 978-0415086288. (Myös 1996.)
tuntematon 1638: Swenske och Lappeske ABC Book. Prentat i Upsala a� Eskil 

Matzson.
Turi, Johan 1910: Muittalus samid birra. En bog om lappernes liv. A.-B. Nordiska 

bokhandeln; Stockholm.
Unna ja Nuuk. Elokuva. Ohjaus Saara Cantell, käsikirjoitus Joona Tena & Sami 

Keski-Vähälä. Mandart Entertainment Ltd.; Helsinki 2006 (ensi-ilta).
 Käännös suomalaiselle viittomakielelle ja viittominen Katja Merentie. 

Prosign Oy Ab; Helsinki (tulossa).
Uusimäki, Tomas 2007 ks. Luukkaan evankeliumi.
———— 2008a ks. Messu ja kirkolliset toimitukset.
———— 2008b ks. Rantala & Kuusi 2008.
Wallin, Lars 1994: Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket. Stockholms 

universitet, institutionen för lingvistik, avdelningen för teckenspråk; 
Stockholm. ISBN 91-7153-183-1.

Wallvik, Birgitta 2001 ks. Pelastummeko umpikujasta?
Valtonen, Pertti 1967: Finnish Gypsy Texts. Edited, translated and annotated, with 

the help of M. Valtonen, by B. Gilliat-Smith. — RS 46/3–4: 82–97.
———— 1968: Suomen mustalaiskielen kehitys eri aikoina tehtyjen muistiinpa-

nojen valossa. Lisensiaatintutkimus. Helsingin yliopisto; Helsinki.
———— 1969: Finnish Romani Research. — RS 48/3–4:124–127.
———— 1970: Markusesko evankeliumos. Kristillisen kirjallisuuden seura; Hel-

sinki.
———— 1972: Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja. — Tietolipas 69. 

Suomalaisen kirjallisuuden Seura; Helsinki.
Varsio, Karoliina 2004 ks. Kalevala.
Vehmas, Ritva 2000: Degeneroitumisen ehkäisy. Eugeenisin perustein vuosina 

1950–1070 määrättyjen sterilointien ja aborttien tarkastelua. Pdf-tiedos-
to. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos.

 http://urn.�/URN:NBN:�:jyu-2000850623 
W[eldingh], C[hristian] (toim.) 1821: Muttom Laulagak majt Ibmeli Gudnen ja 

Samijdi Baijas-Rakadussan læ Samas jorgalam C. W. Prentijuwum Jacob 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2000850623
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Lehmann bost; Christianiast. [Toimittanut P. V. Deinboll.] (2. painos; 1. 
painos Kjebenhauvnast 1763.)

———— 1825: Muttom Laulagak Majt Ibmeli Gudnen ja Samijdi Pajas-Rakkadu-
san læ Samas Jorgalam C. W. Prentijuwum Chr. Ludw. Hjelt, bost; Abost. 
(Toimittanut Jacob Fellman.)

Vesa, Aune 1992: Uáináh-uv. Oainnátgo. Girjegiisa; Uccjuuhâ. ISBN 951-8939-26-8.

Wichmann, Ossian 1913 ks. Hirn & Wichmann & Sundberg & Stadius 1913.
Widén, Bill 1964: Kristendomsundervisning och nomadliv. Studier i den kyrkliga 

verksamheten i lappmarkerna 1740–1809. — Acta Academiae Aboensis. 
Humaniora 28 1. Åbo Akademi; Åbo.

Viittomakielinen kirjasto. Työryhmän ehdotus toimintamalliksi. — Opetusministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:9. Opetusministeriö; Helsinki 
2007. ISBN 978-952-485-306-4; ISSN 1458-8102.

 Myös pdf-tiedostona http://www.minedu.�/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2007/liitteet/tr9.pdf?lang=� ISBN 978-952-485-307-1.

Viittomakielen kuvasanakirja. Kuurojen Liitto; Helsinki 1973. (2. korj. p. 1977. 3. 
p. 1989. ISBN 951-96173-0-2.)

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 http://www.kotus.�/index.phtml?s=487
Viittomakielen sanakirja. Suomen Kuurojen Liitto; [Helsinki] 1965.
Wikipedia. The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki
Wikipedia. Vapaa tietosanakirja. http://�.wikipedia.org/wiki
Wiklund, K. B. 1899 ks. Qvigstad & Wiklund 1899.
———— 1914: En kemilapsk text från år 1716. — Le Monde oriental 7. A.-B. 

Akademiska Bokhandeln; Uppsala. S. 82–96.
Virittäjä = Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti. Helsinki 1897–. ISSN 0042-6806.

Virolainen, Kari 1997 ks. Grönfors & Virolainen & Åkerlund & Lounela 1997.
Vornanen, Rauni 1981 ks. Aikio, Annukka & Vornanen 1981.
VT = Videotiedote. Kuurojen video; Helsinki 1991–.
Vuento, Heikki 2006 ks. Suden arvoitus.
Vuoksenmaa, Johanna 2006 ks. Onni von Sopanen.
Vuolasranta, Miranda 1995: Romani tšimbako drom. Opetushallitus; Helsinki. 

ISBN 951-719-359-9.

Vuolasranta, Miranda & Hagert, Armas & Majaniemi, Päivi & Huttu, Henna 
2003: Romani tšimbako buttiako liin 1. Opetushallitus; Helsinki. 
ISBN 952-13-1501-6.

Ylikoski, Jussi & Aikio, Ante (toim.) 2007: Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmo-
čála Pekka Sammallahti miessemánu 21. beaivve 2007. — SUST 253. 
ISBN 978-952-5150-95-7.

Zienert, Heiko 1989 ks. Prillwitz & Leven & Zienert & Hanke & Henning 1989.
Zirikli. Suomen Romaniyhdistyksen tiedotus- ja jäsenlehti. Suomen Romaniyhdis-

tys; Helsinki 2003–.
Åkerlund, Tuula 1997 ks. Grönfors & Virolainen & Åkerlund & Lounela 1997.

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr9.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr9.pdf?lang=fi
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=487
http://en.wikipedia.org/wiki
http://fi.wikipedia.org/wiki
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———— 2004 ks. Majaniemi & Åkerlund 2004.
Äimä, Frans 1918: Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. 1–2. — SUST 42–

43.
Österberg, Oskar 1916: Teckenspråket med rikt illustrerad ordbok över det av 

Sveriges dövstumma använda åtbördsspråket. P Alfr. Persons; Uppsala. 
(2. p. 1994. SIH Läromedel; Örebro. ISBN 91-598-0433-5.)

Östman, Jan-Ola (toim.) 2005: FinSSL. Finlandssvenskt teckenspråk. — Nordica 
Helsingiensia 4. Institutionen  för nordiska språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors universitet; Helsingfors. ISBN 952-10-2819-X; ISSN 1795-442.

Arkistot

OMA = Oulun maakunta-arkisto. Oulu.
OMA KRA = Kemin rovastikunnun arkisto.
OMA OTA = Oulun tuomiokapitulin  arkisto.
OMA UKA = Utsjoen kirkonarkisto.

Säädökset

Suomessa annettujen säädösten saamenkieliset käännökset:
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/saame/

SA = Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous, Suomen Suuriruhtinaanmaan 
Asetuskokoelma ja Suomen asetuskokoelma

SA 112/1858 = Hans Kejserliga Maj:ts Nådiga kungörelse, angående grunderna för 
ordnandet af folkundervisningen i Storförstendomet Finland. 19.4.1858

SA 20/1898 = Asetus ylempäin kansankoulujen perustamisen edistämiseksi Suomen 
maalaiskunnissa. 24.5.1898

234/1929 = Avioliittolaki
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1929/19290234
227/1935 = Sterilisoimislaki
212/1944 = Laki avioliittolain muuttamisesta
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1944/19440212
82/1950 = Laki raskauden keskeyttämisestä

http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1929/19290234
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1944/19440212


 Lähteet 251

Omin sanoin © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009

83/1950 = Sterilisoimislaki
324/1969 = Laki avioliittolain muuttamisesta
283/1970 = Steriloimislaki
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1970/19700283
239/1970 = Laki raskauden keskeyttämisestä
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1970/19700239
516/1991 = Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1991/19910516
 pohjoissaameksi: http://www.�nlex.�/data/saame/19910516.pdf
253/1995 = Kolttalaki
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1995/19950253
969/1995 = Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1995/19950969
731/1999 = Suomen perustuslaki
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/1999/19990731
15.12.2003/1086 = Saamen kielilaki
 http://www.�nlex.�/�/laki/ajantasa/2003/20031086
 inarinsaameksi: http://www.�nlex.�/data/saame/20031086b.pdf
 koltansaameksi: http://www.�nlex.�/data/saame/20031086c.pdf
 pohjoissaameksi: http://www.�nlex.�/data/saame/20031086a.pdf
821/2005 = Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/2005/20050821
1036/2005 = Valtioneuvoston asetus tekijänoikeasetuksen muuttamisesta
 http://www.�nlex.�/�/laki/alkup/2005/20051036
LOV-1987-06-12-56 = Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelo-

ven)
 http://www.lovdata.no/all/nl-19870612-056.html
LOV-1990-05-18-11 = Lov om stadnamn
 http://www.lovdata.no/all/hl-19900518-011.html
FOR-2003-01-07-13 = Forskrift til samelovens språkregler
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030107-0013.

html
LOV-2005-06-10-53 = Lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn 

m.m.
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20050610-053.

html
FOR-2007-06-01-592 = Forskrift om skrivemåten av stadnamn.
 http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk-20070601-0592.html

http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910516
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.finlex.fi/data/saame/20031086a.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19870612-056.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19900518-011.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030107-0013.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030107-0013.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20050610-053.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20050610-053.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk-20070601-0592.html
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