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Saamenkielisten oppimateriaalien tuotantosuunnitelma vaalikaudelle 2013

—

2016

Saamenkielisten oppimateriaalien tuottamista varten on valtion talousarviossa myönnetty viime
vuosina noin 290.000 euroa. Nykyisiin tarpeisiin nähden määräraha ei vastaa todellista materiaa
litarvetta ja keskeisenä tavoitteena vaalikaudella on määrärahan korottaminen tasolle, joka parem
min vastaa lisääntynyttä oppimateriaalitarvetta. Inarin-, koltan- ja pohj oissaamenkielisten materi
aalien valmistamista varten eri koulutusasteille tarkoitettua valtionavustusta tulee korottaa
1.000.000 euroon, kuten saamelaiskäräjät lausunnossaan elvytystyöryhmän esityksestä arvioi.
Materiaalien kysyntä on lisääntynyt saamenkielisen opetuksen lisääntymisen ja moni
puolistumisen myötä. Erityisesti inarinsaamenkielinen opetus on lisääntynyt eri oppiaineissa ja
luokka-asteillaja myös inarinsaamen vieraankielen opetus on lisääntynyt. Odotettavissa on että kol
tansaamenkielinen ja koltansaamen kielen opetus tulevat lisääntymään kielipesätoiminnan tulokse
na. Uudet opetusmenetelmät kuten etäopetus ja uudet opetusvälineet luovat haasteita myös saa
menkielisten materiaalien tuottamiseen kaikilla saamen kielillä.
Saamenkielisten oppimateriaalien tuottaminen ilman valtion rahoitusta on mahdotonta niiden pie
nen levikin vuoksi. Opetusministeriö onkin siten päätöksillään vastuullinen saamenkielisten oppimateriaalien tuottamisen resursseista Suomessa.
Oppimateriaalien valmistamisessa sisällöllisenä tavoitteena on tuoda esiin, vahvistaa ja kehittää
saamen kieliä ja kulttuuria. Kulttuurin opetussisällöissä otetaan huomioon sekä perinteinen ja ny
kyinen saamelaiskulttuuri. Materiaalien tuleekin tukea, säilyttää ja kehittää saamelaiskult
tuuria ja —kieltä.
Oppimateriaalien valmistamisen perustana ovat opetussuunnitelmat. Parhaillaan ollaan uudis
tamassa opetussuunnitelmien perusteita, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmien
perusteisiin pyritään saamaan saamen kielen- ja kulttuurin opetuksen kannalta tärkeitä sisältökoko
naisuuksia. Kuntien ja koulujen saamenkielen- ja kulttuurin uusia opetussuunnitelmia laadittaessa
pyritään yhteistyössä kuntien kanssa päivittämään ja kehittämään saamenkielen- ja kulttuurin ope
tussisältöj ä uudistettuj en perusopetussuunnitelmien mukaisesti.
Taloudellisten ja henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi valtaosa nykyisistä materiaaleista on
suomenkielisitä oppimateriaaleista käännettyjä materiaaleja. Tavoitteena on lisätä omaa mate
riaalintuotantoa ja ajan myötä luopua käännettyjen materiaalien valrnistamisesta. Erityistä huomiota
kiinnitetään käännöstyön yhteydessä kielenhuoltoon ja terminologiaty6h6n. Tavoitteena on saada
palkattua kutakin saamen kieltä varten yksi kielityöntekijä materiaalien kielenhuolto- ja ter
minologiatyöhön. Materiaalien kielenhuoltoon ja terminologiatyöhön pyritään saamaan lisäresursseja yhteispohjoismaisen kielikeskushankkeen kautta. Inarin- ja koltansaamen kielten kielenhuolto voi tapahtua ainakin osittain materiaalityön ohessa. Kielenhuolto- ja terminologiatyössä teh
dään yhteistyötä kielitoimiston ja myös Giellagas- instituutin kanssa.
Koulutus-ja oppimateriaal itoimisto/ Skuvlen- ja oahppamateriåladoaimmahat/
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Materiaaleja valmistetaan pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Tavoitteena on kattaa kaik
kien koulutusasteiden saamen kielten opetuksen materiaalitarpeet. Varsinkin koltansaamen kielen
osalta on ollut vaikeuksia löytää henkilöitä, joilla olisi riittävän hyvä koltansaamen kirjallinen taito.
Tavoitteena onkin kehittää koltansaamen kirjallista osaamista ja löytää lisätyöntekijöitä materiaali
en valmistamistyöhön. Palkataan vähintään yksi pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielinen ma
teriaalityöntekij ä.
Tuotetaan äidinkielen ja äidinkielisen opetuksen materiaaleja sekä saamen vieraan kielen
materiaaleja. Materiaaleja tuotetaan alkuopetuksesta aina lukioasteen ja ammatillista koulutuksen
tarpeita varten. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan myös aikuiskoulutuksen materiaaleja. Mate
riaalien valmistamisessa otetaan huomioon opetuksen tarpeet, henkilöresurssit ja muut erityiset
syyt, jotka tekevät jonkin tietyn materiaalin valmistamisen kiirelliseksi tai ajankohtaiseksi. Erityistä
huomiota kiinnitetään etäopetuksen materiaalien kehittämiseen. Pyritään myös seuraamaan muiden
digitaalisten materiaalien kuten esim. digikirjojen kehitystä ja tuottamaan tällaisia materiaaleja.
Resurssien mukaan pyritään tuottamaan myös erilaisia opetuspelejä ja -ohjelmia ja muuta saa
menkielen opetusta ja oppimisympäristöä tukevaa oheismateriaalia. Saamenkielisen kirjalli
suuden julkaisemista äidinkielen opetuksen materiaaleina tuetaan rahoittamalla saamenkielisten
lasten- ja nuorten kirjalli-suutta ja myös kääntämällä nuorten kirjallisuuden (kansainvälisiä) klassi
koita ja nobelkirj allisuutta. Valmistetaan ‘duodj in’ materiaaleja alakouluasteelle.
Oppimateriaalien valmistamisessa tärkeänä tavoitteena on säilyttää saamen kieli ja -kulttuuri
elävänä ja rikkaana tuleville sukupolville. Materiaalien terminologian ja kielen avulla lapset saa
vat välineita oman kielensä ylläpitämiseen ja kehittämiseen nyky-yhteiskunnassa. Kehittyvä saame
laisyhteisö tarvitsee mahdollisimman rikkaan ja lujan perustan kielelliselle kehitykselle. “Kielimes
tareiden” kielen ja kästiyötaitajien osaamisen digitaalinen tallentaminen ja tarjoaminen opetuksen
käyttöön onkin hyvin tärkeää saamen kielen ja kulttuurin opetuksen välineinä. Kielen ja kulttuurin
tallentamisessa tehdään yhteistyötä Sämiradion, Siidan Giellagas-instituutin ja muiden vastaavien
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös saada vanhat arkistonauhat digitaalimuodossa saame
laisopetuksen käyttöön.
Oppimateriaalien valmistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota pohjois-, inarin- ja koltan
saamenkielisten perusopetuksen ja lukion äidinkielen oppimateriaalien tuottamiseen. Perusopetuksen ja lukion lukuaineiden materiaaleja käännetään ja sovitetaan saamen kielille. Saamen
kielen (saame vieraana kielenä) materiaaleja valmistetaan perusopetuksenja lukion tarpeisiin kaikil
la saamen kielillä. Myös etäopetusta varten tuotetaan oppimateriaaleja eri oppiaineita varten ope
tuksen tarpeiden mukaisesti. Duodjin opetusmateriaaleja valmistetaan alakouluasteelle ja aikuisko
lutusasteelle.

Yksityiskohtainen esitys eri oppiaineita ja luokka-asteita varten valmistettavista materiaaleista on
liittessä 1.

Käsitelty ja hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 21.3.2013
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9.lk materiälat / materiaalit (dårbbu mielde/ tarpeen mukaan)

-

Ve&res kiöll ! Vieraana kielenä:
2 - 6 lk. materiålat / materiaalit

*

1-6 udädem/ uudistus (mätt ttåsvuävämij udädem)
7- 9 lk. tåårbu mield / tarpeen mukaan

-

alakoulun ‘tuejj’-materiaali
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AV-materiaal
- lyhytfilmit (kalastus, riekostust, ...)
- kertomusnauhat, kuuntelu-keskustelutehtäviä
-Neella mää’tk / Peukaloisen retket
- e-girji Toivo West materiaalin kääntäminen koltans

- valmistetaan

IMil

rahtoo vyeliäkoovlå tyeiji materiaal / valmistetaan alakoulun duodjin materiaali

Tyfti

Eres amnäsehi Muut aineet
- mättäåttåstile jä täärbu mield/
opetustilanteen ja tarpeen mukaan

*

Historjäi Historia
5-6 lk
*
7 - 9 lk täärbu mield/ tarpeen mukaan

*

Piräsoppä, Biologia iä Eennämtiätui Ympäristöoppi, biolgia, maantieto
Jee’res materiaali Muut oppiaineet
71k biologia jå eennåmtiätu / biologia ja maantieto
Oskkoldat / Uskonto 1 - 6
8 -9 lk. biologia jä eennåmtiätu / biologia ja maantieto
Kollepant / Kultapanta
Låvllagirji / Laulukirija
Oskoldähl Uskonto

Sämikielä nubben kieläni Inarinsaame vieraana kielenä
4 -6 lk räidu/sarja
7 lk
8-9 lk

Duodji i Käsityö
- rähkaduvvo vuolleskuvlla duoji materiäla / valmistetaan alakoulun duodjin materiaali

Oahppi rävvenl OPO
- ii vuoruhuvvo / ei priorisoida

Historjä-Servodat 1 Historia yhteiskuntatieto
jorgalusat/käännökset: Aigemätki måilmmi historjäi /
Aigemätki Suoma historjåi (*oahppoplänaodastus/ ops uudistus)
7. - 9.lk Horisonta (*oahppoplänaodastus/ ops uudistus)
-sämi servodaga girji / saamelaisyhteisöä
käsittelevä materiaali (Kati Eriksen, neahttamateriälan/ nettimateriaalina)

Ruotagiellal Ruotsi
- ii vuoruhuvvo / ei priorisoida

Eangalasgiella i Englanti
- ii vuoruhuvvo / ei priorisoida

Birasoahppa I Ympäristöoppi
- sämebirrasii guoski materiälaid rähkadeapmi/
saamelaisympäristöön sopivien materiaalien valmistaminen
- oahpaheaddji materiälat dehäiaööatlopettajan materiaalit tärkeitä
7. - 8.Bl lk därbu odadit / tarve uudistaa (*oahppoplånaodastus/ ops uudistus)
7. - 9. GE odadan därbu/ tarve uudistaa (*oahppoplånaodastus/ ops uudistus)

7.

Matematihkka I Matematiikka
- iskosat, oahpaheaddji girjjit, lassegihppagat, neahtta, heajos...
7 - 91k: 1 oassi nohkan /1 osa loppunut (*oahppoplänaodastus! ops uudistus)

Oskkoldat i Uskonto
Oskkodatråiddu odadeapmi- oahppoplänaid odastus:
1 -4 odda girji/uusi kirja (*oahppoplänaodastusl ops uudistus)
7. - 9. härjehusat / harjoitukset (*oahppoplänaodastus/ ops uudistus)
- eallinoaidnu / elämänkatsomustieto (*oahppoplänaodastus/ ops uudistus)

Sämegiella vieris giellan I saame vieraana kielenä
2 -4 lk girjeråidu / kirjasarja
5 - 6 lk lassehärj.+jietnab./ lisäh.+äänitteet (Oainnus 56)
7. - 91k. materiälah/materiaalit

Ympäristäoppi
*
1 - 61k

Jie’nnkiöll / Äidinkieli
Appes odasmahttin / Aapinen uudistaminen
*261k

Eenikieläi Äidinkieli
Aabis
2. lk een ikielä
3. lk eenikielä
4. luokä eenikielå
5. luokä eenikielä
6. luokä eenikielä

Eatnigiellaläidinkieli:
2.lk odaeapmi/ uudistaminen
3. oöadeapmi / uudistaminen
7. - 9. lk materiaalit

Lohkanmateriälallukemistomateriaali
-maiddäi jorgalemiin heivvolaä girjjiid/ myös
kääntämällä sopivia kirjoja

Vuäddmätttös (NSG) Perusopetus (KS)
Ovdaskuvlla materiäla
-ieärähkaduvvon materiåla / itsetehdyt mat.

Vuådumättääftäs (ASG) Perusopetus (IS)
Ovdäkoovlä materiaali Esikoulun materiaali
-ieärähkaduvvon materiäla / itsetehdyt materiaalit) jieä rahtum materiaalih

Vuodooahpahus (DSG) Perusopetus (PS)
Ovdaskuvlla materiäla
-ieärhkaduvvon materiäla / itsetehdyt mat. (bargojoavku/työryhmä)
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-

AV-ja earå materiålat/AV -ja muut mat.
-månäid filmmat / lasten filmit
dihtorspealut-progrämmat / pelit-ja ohjelmat
*Nils Holgersson filbmaråidu davvi- jä nuortalaägillii./
*Nils Holgersson filmisarja pohjois-ja inarinsaameksi.
*
filmmaid digitaliseren/ filmmaid digitalisointi

-

Lihksdeapmi / Liikunta
doahpagat / käsitteet

-

-

Dearvvssvuodadiehtu / Terveystieto
därbu odadit / ei tarvetta uudistaa
terminologia

-

-

Ruovttudoallu 1 Kotitalous
ii vuoruhuvvo / ei priorisoida
doahpagat ja aånit / käsitteet ja sanastoN

Musihkka / Musiikki
1 -2 Ik musihkkagirji (Nuohtatja sånit Heavdni-ja Juhca juNa CD:aide)
3-.. bargojoavku plånetja råhkadit materiäla
*
Juoigangirji: gaskan/ kesken

-

Govvidandäidul Kuvaamataito:
ii vuoruhuvvo/ ei priorisoida

Vuoddooahpahus (DSG) Perusopetus (PS)
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Eenikielä materiaalih

Luvättah (ASG) Lukio (15)
Nubben kielän / Vieras kieli
B2-luvättäh (ovttas 8-9)
B3 -luvättäh

Terminologtjalisttut materiälaide / Terminologialistat materiälaide

Eerä oahppoävdnasat/ Muut aineet:
Biologiija 2 (bäkkola gurssat) / Biologia (pakolliset kurssit)
Geografiuja 2 / Maantieto 2
Historjä 4 / Historia 4
Sämehistorjä - materiäla / Saamen historia
Servodatdiehtu 2 / Yhteiskuntatieto 2
Oskkoldat 3 / Uskonto 3
Dearvvasvuodadiehtu 1/ Terveystieto 1
PsykologHja 1/ Psykologia 1
Filosotiija 1/ Filosofia 1
Oahppi rävven 1/ Optlaan ohjaus 1
Fitnolaävuohta 1/ Yrittäjyys 1
Fysihkka 1/ Fysiikka 1
Kemiija 1/Kemia 1
Riikkaidgaskasaävuohts / Kansainvälisyys
Eallinoaidnu / Elämänkatsomustieto
Matematihkkä / Matematiikka
Diehtoteknihkka 3/ Tietotekntkka 3
Musihkka / Musiikki
Lihkadeapmi / Liikunta
Govvidandäidda /Kuvataide
Eagalasgiella / Englanti
Ruotagiella / Ruotsi
Ruofifiagiella / Venäjä

Nubbinl Bx giellan:
Cealkke dearvvuodaid 5

Studeantaöällosat -girjjää
Girjjälaävuohta

Logahat (DSG) Lukio (PS)
Eenikielål Äidinkieli
Eatnigiela gursamateriäla 2 - 9
vieris giela materiälat /
vieraan kielen materiaalit

Lookkjiäkooul (NSG) Lukio (KS)

-

Sämi govva-ja filbmavuorkå:
- Appes govat
- doaibmangovat, dovddut, buorastahttin, dälki, eallit, luondu, biktasat,
- ludenbäiki, prentenvejolaävuohta
oanehis filmmat, main jietna/jävohis filmmat kultuvrt ja eallimt guoski doaimmain
- sämeradio arktvamateriälat ja daidda laktäseaddji härjehusat

Sosiäla- ja dearvvasvuoda s. / Sosiaali- ja terveydenh. ala
- boarräsiid dikäumt guoski mat. / vanhusten hoitoon liittyvät materiaalit
- mänäid dikäunmsteriälat / lastenhoidon materiaalit
- earät sosiälasuorggi mat. / muut sosiaalialan materiaalit

Media
- opetusmateriaali

-

Dällodoallu / Kotitalous
ärbevirolaä borramuäkultuvrra mat. / perinteisen ruokakulttuurin mat.
- sätnelisttut / sanastot

Luondduealåhusat / Luontaistalous
- boszodoalu materiälat davviriikkalaööat / porotalouden mat. yhteispohjoismasesti
- maäHnnaid divvun, dikäun ja geavaheapmi / koneiden korjaus, huolto ja käyttö
- suvdilis ovdäneami materiälat / kestävän kehityksen materiaalit
- ämmätlaä sänit / ammatilliset sanastot

Ouodji / Saamen käsitvöt
- digitäla materiälat / digimateriaalit
- oahpaheaddjiid ieas materiälat / opettajien omat materiaalit
- ämmätlaä sätnelisttut / ammatilliset sanastot

Nubbin giellan / Vieraana kielenä
- Cealkke dearvvuodaid -räidu / Cealkke dearvvuodaid -sarja
- virtuälamateriälat (omd. e-skuvla) / virtuaalimateriaalit (esim. e-skuvla)
- oahpaheaddjiid ie2as materiälat / opettajien omat materiaalit
- dälä neahttamat. ävkkästallan / nykyisten nettimat. hyödyntäminen
- gielladutkosii råhkkanahtti mat. / kielitutkintoon valmistavat mat.
- sätnelisttut ämmätlaä skuvlej. / ammatillisen koulutuksen sanastot
- videot (omd. sogsakk medialinnja rähkadivööli ...)
- guldalanhärjehusat väilot Cealkke dearvvuodaid -räiddus

‘immätlaä skuvlejupmi (SOG) Ammatillinen koulutus
Eatnigiella 1 Äidinkieli
- logahaga/ ämmätlaä skuvlejumi materiälat / lukio-ammatillinen k.
- gielladutkosmateriälat / kielitutkintomateriaalit
- såtnelisttut / sanastot
- virtuälamateriälat gäiddoso. väräs / virtuaalim. etäopetusta varten
- såmeradio materiälaid åvkkäst. / samiradion mat. hyödyntäminen
- oahpaheaddjtd ie±as materiälat / opettajien omat materiaalit
- dälä neahttamat. ävkkåstallan / nykyisten nettimat. hyödyntäminen
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