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Tervetuloa Bumbáan!
Bumbá on monipuolinen tietopaketti saamelaisista perusopetukseen. Sana
bumbá tarkoittaa suomeksi arkkua tai kirstua, jossa säilytetään arvotavaroita.
Bumbáan kuuluu neljä erillistä opetuspakettia, jotka on suunniteltu
täydentämään opetussuunnitelmaa luokka-asteen mukaan: Luomi (esiopetus
ja 1.‒2. luokat), Čáhppesmuorji (3.‒4. luokat), Sarrit (5.‒6. luokat) ja Jokŋa
(7.‒9. luokat). Paketit sisältävät perustietoa saamelaisista, saamen kielistä
ja saamelaiskulttuurista, saamelaista musiikkia, kaunokirjallisuutta sekä
tietokirjallisuutta. Lisäksi jokaisessa paketissa on valmiita tuntisuunnitelmia
ja vinkkejä materiaalien käyttöön oppitunneilla.
Askartelun, tehtävien ja toiminnallisten harjoitusten kautta oppilaat pääsevät
tutustumaan monipuolisesti saamen kieliin, saamelaisten elintapoihin ja
historiaan sekä saamelaiseen nykykulttuuriin. Jollei tiedonjano vielä tällä
tyydyty, paketista löytyvän linkkilistan avulla pääsette helposti oppimaan
lisää saamelaisista ja saamen kielistä.
Paketit sopivat käytettäväksi monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden,
historian ja yhteiskuntaopin tai elämänkatsomustiedon opetuksessa. Paketin
ympärille voi toteuttaa monialaisen kokonaisuuden tai siitä voi valikoida
sopivia sisältöjä oppiaineittain.
Pitäkää hauskaa! Suotâstâllos! Ââʹnned hääʹsǩ! Suohtastallet!
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Opetuspakettien sisällöt luokat 1.-9.
Bumbá - Saamelaiskulttuurin opetuspaketti Suomen peruskouluja varten.
Jokaiselle neljälle luokka-asteelle toimitetaan 6 samansisältöistä pakettia.

Jokainen paketti sisältää:
• Opettajan opas
• avaimenperä (punottu)
• kunkin luokka-asteen toimitetut sisällöt, painetut julkaisut, esitteitä
• Čáŋa gillii! 2. Saamelaisen kirjallisuuden historiikki -artikkeliteos (2015)

Teoslistat luokka-asteittain:
1.-2. luokat - LUOMI
• Saamelaiset Suomessa (Saamelaiskäräjien julkaisu)

Musiikkia:

• Ailigas-nieiddat: Heavdni, heavdni (1998)
• Ima mánážat (pohjoissaame) (2015)

Kaunokirjallisuutta:

• Sanna Pelliccioni. Onni-pojan talviseikkailu (2018)

Tietokirjallisuutta:

• Inkeri West. Vasan kevät (2009)
• Oahpa sániid. Kuvasanakirja pohjoissaame-suomi (2014)
• Čáŋa gillii! 2. Saamelaisen kirjallisuuden historiikki (2015) (Opettajalle)

3.-4. luokat - ČÁHPPESMUORJI
• Saamelaiset Suomessa (Saamelaiskäräjien julkaisu)

Musiikkia:

• Ailigas-nieiddat: Heavdni, heavdni (1998)
• Ima da Tiina päärna (2017)

Kaunokirjallisuutta:

• Kirste Paltto. Tiuku (suomentaja Irene Piippola) (2015)
• Kirste Paltto. Valkoinen kivi (suomentaja Irene Piippola) (2015)

Tietokirjallisuutta:

• Tuõddri peeˊrel -lehti. Kolttakulttuurisäätiö
• Mattu saa’nid. Kuvasanakirja koltansaame-suomi (2017)
• Čáŋa gillii! 2. Saamelaisen kirjallisuuden historiikki (2015) (Opettajalle)
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5.-6. luokat - SARRIT
• Saamelaiset Suomessa (Saamelaiskäräjien julkaisu)

Musiikkia:

• Ima já Heli párnááh (2017)
• Solju: Ođđa áigodat (2018)
Kaunokirjallisuutta:
• Niilo Aikio. Niga 1. Novellikokoelma (2015)
• Harald Gaski. Seitsemän veden joiku (suomentaja Irene Piippola) (2009)

Tietokirjallisuus:

Minun Sápmi 2030. Nuorten tulevaisuuskirjoituskilpailu (2010)
Oopâ saanijd. Kuvasanakirja inarinsaame-suomi (2015)
Čáŋa gillii! 2. Saamelaisen kirjallisuuden historiikki (2015) (Opettajalle)

7.-9. luokat - JOKŊA
• Saamelaiset Suomessa (Saamelaiskäräjien julkaisu)

Musiikkia:
• Sofia Jannok: Orda (2016)
• Ailu Valle: 7 (2015)

Kaunokirjallisuutta:
Ann-Helen Laestadius. Terkkuja Sopperosta (suomentaja Kaija Anttonen) (2017)

Valikoima suomennettuja novelleja eri kokoelmista:

• Niilo Aikio: Kaksipäinen hirviö kokoelmasta Niga 2 (2018)
• Niilo Aikio: Tumma mies kokoelmasta Niga 2 (2018)
• Kirste Paltto: En halua menettää sinua kokoelmasta Rakastaa, ei rakasta (2010)
• Siiri Magga-Miettunen: Mussolini ja Haile Selassie kokoelmasta • Haile Selassie ja Lassuulan
Niila (2010)
• Rauna Paadar-Leivo: Kummitusniemi kokoelmasta Naurava kummitus (2006)

Tietokirjallisuutta:

• Š. Nuoraidmagasiidna (nuortenlehti)
• To be young. Between café visits and traditional knowledge (2011)
• Saamelaista nykytaidetta (2014)
• Čáŋa gillii! 2. Saamelaisen kirjallisuuden historiikki (2015)

Elokuva:

• Saamelaisveri DVD (2018) (kesto 1 h 47 min) (Koulun lupakäytäntöjen mukaan)
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Saamelaisten oikeudet
Saamelaiskäräjät toteuttaa saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa
Saamelaiset on määritelty Suomen perustuslaissa alkuperäiskansaksi.
Alkuperäiskansalla tarkoitetaan kansaa, joka polveutuu väestöstä, joka
on asunut valtion alueella maan valloituksen tai nykyisten valtionrajojen
muodostumisen aikana. Alkuperäiskansa on säilyttänyt oman kulttuurin
sekä omat sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset instituutiot. Sen tulee myös
pitää itseään alkuperäiskansana.

Saamelaiskäräjät kokoontuu
Sajosissa narissa.
Kuva: Saamelaiskäräjät.

Saamelaisilla on kulttuurinen itsehallinto saamelaisalueella, joka kattaa
Suomessa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Lapin paliskunnan
alueen. Kulttuurinen itsehallinto tarkoittaa, että saamelaisilla on oikeus
itse päättää kielensä ja kulttuurinsa kehittämisestä. Suomessa tätä oikeutta
toteuttaa saamelaiskäräjät, joka on Suomen saamelaisten korkein poliittinen
elin. Saamelaiskäräjät esimerkiksi päättää saamelaiskulttuurin tukemiseen
tarkoitettujen määrärahojen käytöstä. Viranomaisten tulee neuvotella saamelaiskäräjien kanssa sellaisista hankkeista, jotka voivat vaikuttaa saamelaisten elämään ja elinkeinoihin.

5

Saamelaiskäräjät valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Vaaleissa saa äänestää,
jos henkilö itse tai yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on
oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. Äänestämään pääsee myös
henkilö, jonka esivanhempi on joskus merkitty maa- tai veronkantokirjassa
lappalaiseksi. Saamelaisia kutsuttiin ennen vanhaan lappalaisiksi.
Saamelaisilla on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin
Niin kuin kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä, saamelaisilla on oikeus kehittää
ja ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Kotiseutualueella saamelaisilla on
oikeus saada kouluopetusta omalla kielellään sekä käyttää omaa kieltään
asioidessaan viranomaisten kanssa. Valtaosa saamelaisista asuu kuitenkin
nykyään saamelaisalueen ulkopuolella, missä äidinkielisiä palveluita on
hankala järjestää. Koska kielen osaajista ja materiaaleista on puutetta, saamelaisten kielelliset oikeudet eivät välttämättä toteudu saamelaisalueellakaan. Kaikkiin aineisiin ei löydy saamenkielisiä oppikirjoja ja saamelaisvanhus saattaa joutua asioimaan lääkärissä vieraalla kielellä.
Saamelaisten historiaa
Sulauttamispolitiikka hitsasi saamelaiset yhteen
Saamelaisia on vuosisatojen ajan yritetty sulauttaa valtaväestöön. Ajateltiin, että saamelaiset ovat “alempi” kulttuuri, joka on katoamassa. 1800luvun lopulla Norjassa saamelaisia yritettiin opettaa norjalaisemmiksi muun
muassa kieltämällä saamen kielen käyttö kouluissa. Vähitellen saamelaiset heräsivät vastustamaan tätä sulauttamispolitiikkaa. He alkoivat vaatia
oikeuksia kieleen ja koulutukseen ja julkaista saamenkielisiä sanomalehtiä.
Saamelaiset eivät olleet enää joukko erillisiä yhteisöjä, vaan he puhuivat
itsestään yhtenäisenä Saamen kansana. 6. helmikuuta 1917 järjestettiin
Norjan Trondheimissa ensimmäinen saamelaiskokous, jonne kutsuttiin väkeä
yli valtionrajojen. Kokouksen vuosipäivänä vietetään nykyään saamelaisten
kansallispäivää.
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Saamenmaa suomalaistuu
Toisessa maailmansodassa saamelaisia taisteli Venäjän, Norjan ja Suomen
joukoissa. Saattaa jopa olla, että saamelaiset joutuivat taistelemaan toisiaan
vastaan Petsamon rintamalla. Vuonna 1944 Lappi evakuoitiin pikaisella aikataululla, ja Suomen saamelaiset sijoitettiin Pohjanmaalle. Evakkomatka oli
joillekin saamelaisille ensimmäinen kosketus suomalaiskulttuuriin. Monille se
oli jännittäväkin kokemus. Ruoasta ja tarvikkeista oli kuitenkin puutetta, ja erityisesti lapsia kuoli sairauksiin, joille saamelaisilla ei ollut vastustuskykyä.
Sodan jälkeen saamelaiset palasivat hyvin erilaiseen Lappiin. Evakkoajan
jälkeen Lappi rakennettiin uudelleen suomalaisten ihanteiden mukaiseksi,
ja samalla suomalainen kulttuuri alkoi näkyä entistä enemmän saamelaisten elämässä. Perinteiset saamenpuvut vaihtuivat valtaväestön vaatteisiin ja
kodit täyttyivät suomalaisista tarvekaluista. Kolttasaamelaisten kotikonnut
Petsamossa kuuluivat nyt Neuvostoliittoon, joten kolttasaamelaiset asutettiin Inarijärven ympäristöön, missä poronhoidon ja kalastuksen harjoittaminen hankaloitui. Koltat, jotka olivat vielä ennen sotia vaihtaneet asuinpaikkaa vuodenajan mukaan, joutuivat muuttamaan elämäntapansa kokonaan.
Sotien jälkeen rakennettiin muutenkin suomalaista kansallista identiteettiä
uudelleen, ja saamelaiset jäivät siinä jalkoihin. Asuntolakouluissa saamelaislapset oppivat suomalaista kulttuuria ja unohtivat samalla saamen kielen.
Saamelaiskulttuuri syntyy uudelleen
60-luvun lopulla Norjan Altaan suunniteltiin vesivoimalaa, joka olisi haitannut
vakavasti poronhoitoa. Saamelaiset alkoivat osoittaa mieltä vesistörakentamista vastaan, ja Norjan viranomaiset vastasivat väkivaltaisesti. Mielenosoittajien kohtelu havahdutti monet saamelaisnuoret vaatimaan oikeuksiaan.
Ensimmäinen versio saamenlipusta nousi salkoon. Samoihin aikoihin saame-
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lainen monitaiteilija Áillohaš, suomalaiselta nimeltään Nils-Aslak Valkeapää,
palautti perinteisen joiun saamelaisten kansallissymboliksi. Syntyi paljon
uusia saamelaisia taiteilijoita ja kirjailijoita.
Altan vesivoimala rakennettiin lopulta, mutta ennen pitkää Norjan oli pakko
ottaa huomioon myös saamelaisten tarpeet. Vuonna 1986 saamelaiset hyväksyttiin Norjan perustuslaissa alkuperäiskansaksi. Suomeen oli perustettu
saamelaisten oma edustuselin jo vuonna 1973, ja muut pohjoismaat seurasivat esimerkkiä 80-luvun lopulla. Nykyään Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa
on kussakin omat saamelaiskäräjät.

Saamen lipun on suunnitellut Astrid Båhl. Kuva: Saamelaiskäräjät.
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Asuntola-aika
Pakko pärjätä ‒ saamelaiset oppilasasuntoloissa
‒ Osaatko sinä saamenkieltä?
‒ En! Äläkä kysele! Tuulikki tiuskahtaa. ‒ Täällä ei saamea puhu kukaan! Et sinäkään!
(Kerttu Vuolab: Sataprosenttinen)
Suomeen tuli oppivelvollisuuslaki 1921. Se tarkoitti, että kaikkien 7‒13-vuotiaiden lasten piti käydä koulua. Lappi oli kuitenkin niin harvaan asuttu,
että uudistus kesti koko 1900-luvun alkupuoliskon. Siihen asti saamelaisten
koulusivistyksestä huolehtivat kiertävät opettajat, katekeetat. Katekeettakoulussa opittiin lähinnä raamatunjakeita ja lukemista, mutta katekeetat
olivat usein itsekin saamelaisia ja osasivat saamen kieltä.
Sotien jälkeen oppivelvollisuutta muutettiin niin, että myös syrjäseutujen
lapsille piti taata koulutus. Tätä varten
koulujen yhteyteen perustettiin oppilasasuntoloita, joissa oppilaat asuivat
kouluviikon ajan. Monen saamelaisen
kohtalo oli viettää nuoruutensa asuntolassa. Koska maanteitä tai kulkuvälineitä ei välttämättä ollut, monet lapset
pääsivät kotiin vain jouluna ja kesällä.
Kerttu Vuolab käsittelee asuntolaelämää
romaanissaan Sataprosenttinen, 2014.
Suom. Irene Piippola (Alkuteos 1994)
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Väkivaltaa ja kiusaamista
Asuntoloissa oli tiukka päivärytmi ja ankarat säännöt. Saamelaislapselle,
joka oli ensimmäistä kertaa poissa kotoa, tämä oli melkoinen kulttuurishokki. Asuntolaelämää vaikeutti myös kielimuuri: Osa saamelaisista ei kouluun
tullessaan osannut suomea ensinkään. Kansakoulun kielenä oli suomi ‒ saamenkielistä opetusta alettiin antaa vasta 70-luvulla peruskoulussa. Koulun
aloitettuaan oppilaiden piti siis ensiksi opetella kieli, jota opettaja heille
puhui. Joissain asuntoloissakin saamen puhuminen kiellettiin kokonaan, ja
siitä saatettiin rangaista esimerkiksi nurkassa seisottamalla. Saamelaislapset
oppivat jo varhain, että heidän kielensä ja kulttuurinsa ei ollut yhtä arvokasta
kuin suomalaisten.
Äidinkielen tunnin tehtävien aiheet eivät aina vastaa ympärillä oleva todellisuutta. Kun opettaja määrää aineen aiheeksi “Retkellä”, Siirille tulee tuska:
kotona ei tehdä retkiä. Mutta ei hätää. Hän on lukenut kirjoista, millaisia
retkiä muut ihmiset tekevät. -- Äiti pakkaa pärekoriin kääretorttua ja vadelmamehua. Saareen mennään syömään eväitä, levitetään oikein ruudullinen
pöytäliina eväiden alle. (Siiri Magga-Miettunen: Siirin kirja).
Oppilasasuntoloissa oppilaat kokivat paljon henkistä ja fyysistä väkivaltaa,
koska kiusaajat asuivat useita kuukausia saman katon alla. Suomalaiset
oppilaat saattoivat kiusata saamelaisia heidän taustansa takia, mutta myös
saamelaiset oppilaat saattoivat kiusata toisiaan. Silloin kiusaamisen syynä
saattoi olla kiusattavan suku tai saamen kielen murre. Inarin- ja koltansaamelaiset olivat asuntolan arvojärjestyksessä alimpana. Asuntolan ohjaajilla
ei aina ollut aikaa puuttua kiusaamiseen, joten väkivalta saattoi jatkua läpi
koko kouluajan.
Saamelaiset ovat käsitelleet asuntolakokemuksia erityisesti taiteen kautta.
Kerttu Vuolab kuvaa romaanissaan Sataprosenttinen henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja jopa seksuaalista ahdistelua. Kotona ongelmista ei voi puhua, ja asuntolan
aikuiset eivät väkivaltaan puutu.
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Maaret hyppää seisomaan ja yrittää pakoon. Tytöt estävät. Pitävät kiinni eivätkä päästä
mihinkään. Maaret rimpuilee vastaan mutta mitä enemmän hän pyristelee, sitä enemmän
tyttöjä kerääntyy hänen ympärilleen. Hän alkaa nyyhkiä, ja silloin joku tytöistä tukkii
kädellä hänen suunsakin. (Kerttu Vuolab: Sataprosenttinen)

Asuntola-ajan seuraukset näkyvät vieläkin
Asuntolaelämässä oli toki hyviäkin puolia; siellä pääsi tutustumaan toisiin
saamelaisnuoriin ja oppi tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.
Koska perheet olivat siihen aikaan suuria ja sotien jälkeen ruoasta oli pulaa,
asuntolasta saatu ilmainen ruoka oli perheille suuri apu.
Moniin saamelaisiin asuntolaelämä on kuitenkin jättänyt pysyvät jäljet.
Asuntolan jälkeen oli vaikea sopeutua taas kotielämään. Kun lapset viettivät
pitkiä aikoja poissa kotoa, he vieraantuivat perheestään ja ympäristöstään.
He eivät päässeet osallistumaan poronhoitoon ja kalastukseen tai oppineet
vanhemmiltaan käsitöiden tekemistä. Asuntoloiden vaikutus näkyi saamen
kielen ja kulttuurin heikkenemisenä. Monet unohtivat koulussa ollessaan
myös saamen kielen, ja osa saamelaisista asuntolakokemusten takia enää
puhunut lapsilleen saamea. Norjassa on myöhemmin maksettu korvauksia
saamelaisille, jotka ovat kokeneet asuntoloissa väkivaltaa.
Toisaalta asuntoloiden avulla saamelaiset pääsivät käymään kouluja, ja lukeneista saamelaisista kasvoi myöhemmin uuden ajan yhteiskunnallisia vaikuttajia. Esimerkiksi Nils-Aslak Valkeapää opiskeli opettajaksi asti, mutta teki
elämäntyönsä saamelaistaiteen uranuurtajana ja saamelaiskulttuurin suurlähettiläänä. Juuri ne saamelaiset, jotka alkoivat 70-luvulla uudelleen nostaa
saamelaisuutta esille, olivat koulussa ja asuntoloissa joutuneet häpeämään
saamelaisuuttaan.
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Saamenmaa tänään
2000-luvulla saamelaisuus on ylpeyden aihe etenkin nuorille. Saamenkielistä populaarimusiikkia syntyy myös pienemmillä saamen kielillä, ja perinteiset käsityömenetelmät taipuvat myös nykyaikaiseen designiin. Nuoret saamelaiset tuovat saamelaisuutta esille myös sosiaalisessa mediassa, hyvänä
esimerkkinä tästä Twitterin päivystävä saamelainen, @petralaiti.
Saamelaisten oikeuksien puolesta kamppaillaan edelleen. Saamelaisten
kielelliset oikeudet eivät kaikkialla toteudu, ja Saamenmaan luontoa ja saamelaisten elinkeinoja uhkaa esimerkiksi kaivostoiminta. Viime vuosina saamelaiset ovat protestoineet äänekkäästi 2017 voimaan astunutta Tenon
kalastussopimusta, joka rajoittaa saamelaisten oikeutta perinteiseen kalastukseen, ja suunniteltua Jäämeren junarataa, joka halkoisi saamelaisten porolaitumia.
Saamelaispolitiikkaa käsitellään myös taiteen kautta. Esimerkiksi taiteilijaryhmä Suohpanterror käyttää populaarikulttuurin kuvastoa ja internet-meemejä saamelaisasioiden esille tuomiseen. Poliittisesti aktiivista taidetta tekee
myös Ruotsin puolen saamelainen Anders Sunna.
Saamelaista ja saamenkielistä musiikkia löytyy laidasta laitaan: niin perinteistä joikua kuin pop-, rock- ja rap-musiikkia. Suosittuja pohjoissaamenkielisiä artisteja ovat esimerkiksi Sofia Jannok, Mari Boine, Solju ja Ailu Valle.
Amoc tekee inarinsaamenkielistä rap-musiikkia. Saamelaisartistien tahtiin
tanssitaan sellaisissa kulttuuritapahtumissa kuin Ijahis Idja ja Riddu Riđđu,
joihin kokoontuu väkeä ympäri Saamenmaata.
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Alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis Idja Inarissa.
Kuva: Ijahis Idja / Paadar Images.

Saamelainen kirjallisuus on pitkään ollut tärkeä väline saamelaisasioiden
esille tuomisessa.
Saamelainen romaani syntyi 1900-luvun alussa ja sen kulta-aikaa oli 70-80luku. Tärkeitä saamelaiskirjailijoita ovat esimerkiksi Pedar Jalvi, Nils-Aslak
Valkeapää ja Kirsti Paltto. Uudemmassa saamelaiskirjallisuudessa runous on
noussut romaania tärkeämmäksi. Nils-Aslak Valkeapään pääteos Aurinko,
isäni (Beaivi, áhčážan, 1988) on samalla saamelaisten sukukronikka, johon
kirjailija on lisännyt ympäri Saamenmaata keräämiään valokuvia. Sille myönnettiin Pohjoismainen kirjallisuuspalkinto vuonna 1991. Nuoremmista runoilijoista esimerkiksi Niillas Holmberg käsittelee kokoelmassaan Dego livččen
oaidnán iežan (Kuin olisin nähnyt itseni) saamelaisnuoren elämää kaupungissa. Holmberg on monitaiteilija, joka on tehnyt muun muassa saamenkielistä
folk-musiikkia ja toiminut näyttelijänä ja juontajana.
Saamelaista kirjallisuutta suomeksi Kirjasammon sivuilla:
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/4256
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Opettajan ohjeita
Tuntisuunnitelma 7.-9. luokille
Huom. Sano se saameksi -sivustolta löytyy myös valmiita tuntisuunnitelmia,
joita voi käyttää mm. äidinkielen ja historian tunneilla.

• Tutustukaa Sano se saameksi -sivustolla fraasisanakirjaan. Sanakirja löytyy
kolmella saamen kielellä, joten luokan voi jakaa kolmeen osaan ja joka
ryhmälle eri kieli. Etsikää kolme kivaa fraasia, kirjoittakaa ne vihkoon ja
opetelkaa ne. Opettakaa ne sitten jollekin sellaiselle, jolla on ollut jokin
toinen kieli. Vertailkaa.
• Tutustukaa samalla sivustolla Saamelaiskulttuurin pikaoppaaseen sekä
tässä paketissa olevaan Saamelaiset Suomessa -esitteeseen.
• Kuunnelkaa saamenkielistä musiikkia, esimerkiksi paketista löytyviä Sofia
Jannokin ja Ailu Vallen levyjä. Pohtikaa, millä tavalla saamelainen musiikki
eroaa länsimaisesta musiikista.
Tietomonisteen käsittely
• Tietomonisteen sisällön voi käsitellä ryhmissä niin, että jokainen ryhmä
ottaa yhden aiheen ja opettaa sen sitten muille. Ryhmätyön voi antaa myös
kotitehtäväksi.
• Hyödyntäkää paketissa olevia aineistoja ja nettilähteitä.
Saamelaisten oikeudet
• Lukekaa monisteesta osio Saamelaisten oikeudet.
• Millaisia oikeuksia saamelaisilla on Suomessa?
• Mikä on saamelaiskäräjät ja mitä se tekee?
• Mitä ongelmia on saamelaisten oikeuksien toteutumisessa?
• Tutkikaa saamelaiskäräjien verkkosivuja osoitteessa www.samediggi.fi.
Mitä tehtäviä saamelaiskäräjillä on? Millaiset asiat ovat ajankohtaisia saamelaiskäräjien toiminnassa?
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Saamelaisten historiaa
• Lukekaa monisteesta osio Saamelaisten historiaa.
• Miksi saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2.?
• Miten saamelaisten elämä muuttui sotien jälkeen?
• Miten Altan tapahtumat vaikuttivat saamelaiskulttuuriin?
Saamelaiset koulumaailmassa
• Lukekaa monisteesta Asuntola-aika -osio.
• Miksi oppilasasuntolat aiheuttivat saamelaisille ongelmia?
• Mitä haittaa oli siitä, että saamelaiset pantiin suomalaiseen kouluun, ja
miten se vaikutti saamelaiskulttuuriin?
• Mitä hyviä seurauksia asuntolajärjestelmällä oli?
Saamenmaa tänään
• Lukekaa monisteesta Saamenmaa tänään -osio.
• Miten saamelaisten asema on parantunut 2000-luvulla?
• Tutustukaa verkossa Suohpanterror-ryhmän taiteeseen. Millaisia asioita
saamelainen nykytaide käsittelee? Valitkaa yksi tai kaksi teosta ja kertokaa,
miksi se vaikutti.
• Kuunnelkaa monisteessa mainittujen artistien musiikkia ja esitelkää sitä toisille.
• Tutkikaa Š-lehdestä modernia saamenkäsityötä ja saamelaista muotia.
Muuta puuhaa
Saamelaisuuteen ja kulttuuri-identiteettiin liittyvä kokonaisuus
• Kokonaisuudessa yhdistellään historian ja äidinkielen ja kirjallisuuden
sisältöjä. Aineistoja voi käsitellä rinnakkain eri aineiden tunneilla tai valita
sopivat sisällöt yhteen aineeseen.
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• Tutustutaan Ann-Helen Laestadiuksen Terkkuja Sopperosta -romaaniin ja
vastaavasti Saamelaisveri-elokuvaan. Molemmat teokset sijoittuvat Ruotsiin
ja ne käsittelevät saamelaista identiteettiä ja erityisesti sitä, miten on mahdollista elää saamelaisena ja toteuttaa saamelaiskulttuuria saamelaisalueen
ulkopuolella. Nykypäivänä valtaosa saamelaisista asuu perinteisten alueiden
ulkopuolella ja harjoittaa muita kuin perinteisiä elinkeinoja. Mitä tarkoittaa
olla saamelainen nykypäivänä?
• Terkkuja Sopperosta -kirjassa 13-vuotiaalla tukholmassa asuvalla Agneksella
on salaisuus: hän on alkanut opiskella saamen kieltä ja aikoo yllättää saamelaisalueella asuvat sukulaiset taidoillaan. Jännitystä elämään tuo sopperolainen Henrik, joka on alkanut tekstailla hänelle saameksi. Lomalla Saamen
maassa tulee kuitenkin eteen kysymys siitä, voiko kaupunkilaistyttö olla
oikeasti saamelainen.
• Kirja sijoittuu Ruotsin Tukholmaan ja Sopperoon. Ruotsin saamelaispolitiikassa on pitkään ollut vallalla ajatus, että saamelainen ei voi olla oikea saamelainen, jos hän ei asu kodassa ja saa elantoaan poronhoidosta. Saamelaisveri-elokuvassa palataan tämän ajattelutavan alkujuurille. Laestadiuksen
romaanissa taas tarkastellaan sen vaikutuksia nykypäivän Ruotsissa.
• Jos aika ei riitä romaanin lukemiseen, nykyajan saamelaisnuoren elämään
voi tutustua myös lukemalla tekstejä kirjasta To be young, jossa kolmessa
maassa asuvat nuoret saamelaiset kertovat itsestään ja elämästään.
Tehtäviä Terkkuja Sopperosta -romaaniin liittyen
• Valitse kirjasta kohta, joka nauratti/itketti/suututti/kiinnosti ja perustele miksi.
• Miten saamelaisuus näkyy päähenkilön, 13-vuotiaan Agnesin elämässä kaupungissa? Miten sama asia näyttäytyy Agneksen äidille, joka on muuttanut
Saamenmaasta kaupunkiin töihin? Mikä tekee ihmisestä saamelaisen, jos
tämä ei asu saamelaisalueella eikä hoida poroja?
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• Kirjoita tsemppaava tekstiviesti kirjan päähenkilölle. Perustele, mihin
kirjan kohtaan viesti liittyy ja miksi haluat lähettää viestin hänelle juuri siinä
kohdassa. Kootkaa luokan seinälle teoksen juonikaavio ja sijoittakaa kirjoittamanne tekstiviestit aikajanalle.
• Etsikää tai kuvatkaa kirjaan sopivia kuvia ja sijoittakaa ne aikajanalle.
Tehtäviä Amanda Kernellin Saamelaisveri-elokuvaan liittyen
• Tutustutaan tietomonisteen saamelaisten historiaa käsittelevään osuuteen.
• Katsotaan Amanda Kernellin elokuva Saamelaisveri (2017). Ennen elokuvaa
keskustellaan sen taustoista.
• Amanda Kernellin elokuva Saamelaisveri (2017) käsittelee Ruotsin saamelaispolitiikkaa 1930-luvulla. Ruotsissa oli tuolloin vallalla niin kutsuttu lapp
skall vara lapp -ajattelu. Sen mukaan saamelaiset tuli pitää isällisesti erillään
sivistyksestä, jotta arvokas alkuperäiskulttuuri ei rappeutuisi. Saamelaiset
eivät saaneet edes asettua kiinteästi asumaan minnekään. Ainoastaan saamelaisilla sai olla poroja ja vastaavasti ainoastaan porosaamelaiset kelpasivat saamelaisiksi. Porosaamelaisten lapset kävivät koulua nomadikouluissa,
joista ei päässyt jatkamaan korkeampiin opintoihin. Saamelaisia pidettiin
alempana elämänmuotona joka ei kyennyt selviämään modernistuvan
maailman haasteista. Elokuvassa puhutaan ruotsin lisäksi eteläsaamea.
• Elokuvan päähenkilö Elle Marja tulee porosaamelaisesta perheestä ja käy
asuntolakoulua. Koulussa on ankara kuri, kyläläiset pilkkaavat oppilaita ja
saamen puhumisesta tulee vitsaa. Elle Marja haluaa päästä irti menneisyydestään, oppia ruotsin kielen ja opiskella opettajaksi. Nomadikoulusta ei kuitenkaan pääse jatko-opintoihin. Elle Marja ei suostu hyväksymään tätä. Hän
polttaa saamenpukunsa ja karkaa Uppsalaan opiskelemaan.
• Jos aikaa on, voidaan ennen elokuvaa katsoa dvd-levyltä löytyvä lyhytelokuva. Pohditaan, miten elokuvan sanoma muuttuu, kun katsoja tietää Elle
Marjan/Christinan taustatarinan.
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• Elokuvan tiimoilta voi keskustella, miten Ruotsin saamelaisten kokemukset erosivat suomalaisten vastaavista ja mitä yhtäläisyyksiä oli. Miksi Elle
Marja/Christina haluaa kieltää saamelaiset sukujuurensa? Asiaa voi pohtia
myös nykypäivän näkökulmasta Elle Marjan pojan ja pojantyttären kannalta:
Miltä heistä tuntuu, kun he yrittävät elvyttää saamelaisia juuriaan ja isoäiti
paheksuu saamelaisuutta?
• Aiheen käsittelyä voi jatkaa niin, että kirjoitetaan elokuvan ja Laestadiuksen romaanin henkilöiden välistä kirjeenvaihtoa. Tehtävän voi toteuttaa
myös älypuhelimen pikaviestisovelluksella. Keskustelun osapuolina voivat
olla esimerkiksi Elle Marja ja Laestadiuksen Agnes. Miten 1930-luvun saamelaisten elämä eroaa 2000-luvun kaupunkisaamelaisen elämästä? Mitä
neuvoja Agnes voi antaa Elle Marjalle ja toisin päin?
• Voi myös kirjoittaa Elle Marjan/Christinan ja hänen poikansa välistä keskustelua, jossa Olle yrittää selittää äidilleen, mitä on olla saamelainen nykypäivänä.
Kaunokirjallisuustehtäviä
• Jokainen oppilas valitsee yhden pakettiin sisältyvistä novelleista. Tehtävän
voi tehdä myös ryhmissä.
• Apukysymyksiä novellin käsittelyyn
• Kerro lyhyesti, mitä novellissa tapahtuu. Miten novelli alkaa? Mikä
on tärkein tapahtuma? Miten tarina päättyy?
• Mitä pidit novellista? Millaisia tunteita se herätti? Mikä kiinnosti/
itketti/nauratti/yllätti?
• Löytyykö novellista vieraita sanoja tai käsitteitä? Selvitä, mitä ne tarkoittavat.
• Kerro novellin päähenkilöstä ja sivuhenkilöistä. Kirjoita ainakin
henkilön nimi ja ikä ja kerro vähän tämän luonteesta. Miten hahmon
ikä ja luonne käyvät ilmi tekstistä?
• Kerro novellin miljööstä. Mihin novellin tapahtumat sijoittuvat?
18

Mihin aikaan? Miten tämä käy ilmi tekstistä?
Näkyykö mielestäsi novellissa saamelaisuus tai Saamenmaa? Miten?

• Etsi pari, joka on tutkinut eri novellia kuin sinä itse. Vertailkaa novelleja
keskenään ja kootkaa Venn-diagrammiin yhteisiä asioita ja eroja mallin
mukaan.
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Linkkejä saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin
Anaraš – Inarinsaamelaiset
http://www.samimuseum.fi/anaras/

Saamelaismuseo Siidan tietosivusto inarinsaamelaisista. Tietoa inarinsaamelaisten historiasta, elinkeinoista, kulttuurista ja kielestä. Sopii parhaiten 7.–9.
luokille, varauksella myös nuoremmille.

Faktalávvu
https://faktalavvu.net/
Sivustolla on ajankohtaisia kirjoituksia saamelaisista ja saamelaisuudesta
suomeksi ja saameksi.
Sopii 7.–9. luokille käytettäväksi esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.

Gea 1, digitaalinen oppimateriaali
http://iioppi.fi/Saame/Gea/1/

Pohjoissaamen digitaalinen alkeisoppimateriaali 1. luokille. Sivuston avulla
voi opiskella aakkosia ja sanastoa, ja sieltä löytyy myös lauluja ja harjoitustehtäviä. Sopii 1.–2. luokille kieleen tutustumiseen.
Goranus
http://www.goranus.com/

Goranus-kustantamon sivuilta löytyy tietoa saamelaisen mytologian
hahmoista. Saatavilla myös (englanninkielisenä) mobiilisovelluksena. Soveltuu
5.–6. luokille ja sitä vanhemmille.

Kirjasampo, kaunokirjallisuusportaali
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/4256

Sivulta löytyy teemaesittely saamelaisesta kirjallisuudesta Suomessa sekä
teoslista saamelaisesta kaunokirjallisuudesta suomen kielellä. Listan teokset
lähinnä 7.–9. luokille.
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Kuati.fi
http://www.kuati.fi/fi/index.php

Saamelaiskäräjien ylläpitämä varhaiskasvatuksen materiaalipankki, josta
löytyy videoita, valokuvia, askarteluohjeita, värityskuvia ynnä muuta saamelaiskulttuuriin liittyvää saamen ja suomen kielillä. Sopii 1.–2. luokille ja soveltaen
muillekin alakoulun luokille.

Oktavuohta
https://www.oktavuohta.com/

Saamelaiskäräjien verkkolehti, josta löytyy laajasti tietoa saamelaisista ja
saamelaiskulttuurista, artikkeleita, kuvia ja videoita. Nuoremmille sivustolta löytyy videosisältöjä, esimerkiksi opetusvideot suomessa puhuttavien
saamen kielten aakkosista. Artikkelit soveltuvat 3.–4. luokille ja sitä vanhemmille.
Saamelaiskäräjien oppimateriaalitoimisto
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Sivulta löytyy kattava listaus Suomessa julkaistuista oppimateriaaleista inarinsaamen, pohjoissaamen ja koltansaamen kielillä ja kieliin. Lisäksi linkkilista
verkosta löytyvistä oppimateriaaleista ja sanakirjoista. Kaikille luokka-asteille.
Saamelaiskäräjät
https://www.samediggi.fi/

Suomen saamelaisten korkeimman poliittisen elimen, saamelaiskäräjien virallinen verkkosivusto. Sivustolta löytyy tietoa käräjien toiminnasta ja saamelaisista yleensä, ajankohtaisia uutisia sekä oppimateriaaleja.
Soveltuu 7.–9. luokille.

Sámi Duodji
https://www.samiduodji.com/

Saamelaisten käsityöntekijöiden yhdistyksen sivusto, jolta löytyy tietoa saamenpuvusta ja sen käytöstä. Soveltuu 3.–4. luokille ja sitä vanhemmille.
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Sano se saameksi
http://sanosesaameksi.yle.fi/

Sivustolta löytyy fraasisanakirjat pohjois-, inarin- ja koltansaameksi, tietopaketteja saamen kielestä ja kulttuurista sekä lyhytdokumentteja erityisesti
saamen kieliin keskittyen. Yläkouluun ja lukioon löytyy myös valmiita tuntisuunnitelmia. Fraasisanakirjaa voivat hyödyntää kaikki luokka-asteet.
Sogsakk, Saamelaisalueen koulutuskeskus
http://www.sogsakk.fi/fi

Saamelaisalueen koulutuskeskus on toisen asteen oppilaitos Inarissa. Se
tarjoaa saamen kielten ja kulttuurin, saamenkäsityön ja poronhoidon koulutusohjelmia, mutta myös matkailu- ja palvelualojen opintoja. Arvostetussa
virtuaalikoulussa voi opiskella esimerkiksi saamen kieliä.
Staalon ja maahisten maa
http://www.samimuseum.fi/maahisweb/

Saamelaismuseo Siidan lastensivusto, jolta löytyy tietoa saamelaisten taruhahmoista sekä askartelu-, ruoka- ja leikkiohjeita. Sukukansojen ystävät
ry:n julkaisu. Soveltuu alakouluun.
Saamelaiset Suomessa
http://sukukansat.mafun.org/Saamelaiset_Suomessa_web.pdf

Ajankohtaisia kirjoituksia saamelaisten elämästä Suomessa. Kannattaa
tutustua erityisesti kaupunkisaamelaisen Joni Saijetsin ja mediapersoona
Suvi Westin haastatteluihin. 7.–9. luokille.
Sää’mjie’llem – Kolttaelämää
http://www.samimuseum.fi/saamjiellem/

Saamelaismuseo Siidan tietosivusto kolttasaamelaisista. Runsas tietopaketti kolttasaamelaisten elämästä, historiasta, kielestä ja perinteistä. Sopii
parhaiten 7.–9. luokille, varauksella myös nuoremmille.
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Suomen saamelainen erikoiskirjasto
https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/saame

Saamelaisessa erikoiskirjastossa on kattava kokoelma saamenkielistä ja saamelaisaiheista kirjallisuutta. Kokoelmaan hankitaan kaikki Suomen saamelaisten tekemät ja heitä käsittelevät julkaisut. Aineistoja voi hakea Lapin kirjastojen Finnan aineistohaulla. Verkkosivuilta löytyy lisäksi kirjallisuuslistoja
saamelaisaiheista.
Unna Junná, saamenkielinen lastenohjelma
https://areena.yle.fi/1-3430621

Ylen tuottama saamenkielinen lastenohjelma, jossa pieniä tarinoita, animaatioita ja muuta kolmella saamen kielellä. Tekstitetty suomeksi. Soveltuu
parhaiten 1.–2. luokille.

Virtuálafierbmi
http://www.virtualafierbmi.fi

Sivustolta löytyvät kirjastojen saamelaisaiheiset sisällöt kaikille luokka-asteille.
YK-liiton materiaalipaketti alkuperäiskansoista
http://www.ykliitto.fi/yk70v/kulttuurinen/alkuperaiskansat

Tietoa alkuperäiskansan määritelmästä sekä alkuperäiskansojen oikeuksista.
7.–9. luokat.

Sanakirjoja
Sanakirja.fi (pohjoissaame)
Sanit.oahpa.no (pohjoissaame)
http://dicts.uit.no/smndicts.fin.html (inarinsaame)
http://dicts.uit.no/smsdicts.fin.html (koltansaame)
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Sámi soga lávlla

Saamen suvun laulu

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
čohkat čilggin, čorut čearuin
allanaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat
máraideaddji mearaide.

Kaukaa alta seitsentähden
Lapin kulma kuumottavi
aava Turjan tunturisto
järvi järven tuolla puolen,
valtahiset harjat, huiput
kohoo kohti ilman kantta,
joet joikaa, korvet kaikaa,
niemet pystyt, rautarinnat,
työntyy tyrskymerta päin.

Dálvit dáppe buolašbiekkat,
muohtaborggat meariheamit.
Sámisohka sieluin mielain
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkálažžii mánuheabit,
giđđudeaddji guovssahasat, ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
juhca jávrriin, jalgadasain,
geresskálla máđiid miel.

Tuimat tääl’ on talven viimat,
tuulet, tuiskut määrättömät,
Saamen suku sieluin, mielin
silti rakastavi maitaan;
kulkijalle kuudan hohtaa,
roihuavat pohjanpalot,
poro pärskyy koivikossa,
melu täyttää järvet, jängät
pulkankolke talvitiet.

Ja go geassebeaivváš gollut
mehciid, mearaid, mearragáttiid,
golli siste guollebivdit
suilot mearain, suilot jávrriin.
Gollin čuvget čáhcelottit,
silban šovvot sámieanut,
šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
luitet olbmát lávllodemiin
geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

Taas kun kesäpäivän kehrä
kultaa metsät, meret, rannat,
kalamiehet meren, järven
kultakimalteessa keinuu,
kultasotkat soutaa, soiluu
hopeoina Lapin virrat,
välkkyy airo, vilkkuu sauvoin,
miehet laskee lauleskellen
kosket, könkäät, suvannot.

(Isak Saba 1906)

(Suomentaja Otto Manninen)
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