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Alggsääʹnn

Marja-Liisa Olthuis

Tän spesiaalnââmar teeʹmmen lie sääʹm mättʼtõs da jeäʹrben Ketterä korkeakoulu -projeʹktt, 
koon Oulu universiteeʹtt Giellagas-institutt da Pedagogikktiõttji tiõđkåʹdd čõõđte õhttsaž-
tuâjast Sääʹm škooultemkõõskõõzzin iiʹjji 2019–2022. Nââmrest lie kueʹhtt verddsažärv-
vtõllum artikkeeʹl, õhtt ǩičldõk da õhtt saakkvuârr. 

Vuõssmõs artikkeeʹlest Tiina Mattanen, Marja-Liisa Olthuis, Anni-Siiri Länsman da Sari 
Harmoinen ǩeeʹrjte Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt da pedagogikktiõttji tiõđkååʹdd 
čõõđtem Ketterä korkeakoulu -haʹŋǩǩõõzzâst škooultõõzz jäʹrjsteei ǩiõččâmkuuʹlmest. Pro-
jeʹktt škooulti iiʹjji 2019–22 sääʹmǩiõl aaunâsuʹčteeʹlid jåʹttlõttum äiʹǧǧtaaulin sääʹm õhttsaž- 
kådda. Ǩeeʹrjteei täʹrǩstâʹlle sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõõzz vuällamvuõđ, 
škooultõõzz täävtõsjoouki di siiskõõzzi vueiʹnnemkuuʹlmest. Vuõssmõsân sij smeäʹtte, 
mäʹhtt mättʼtemhaaʹmi vaʹlljummuš vaaikat määttai vuällamvuõʹtte sääʹmvuuʹdest. Nuʹbben 
sij täʹrǩstâʹlle tõn, mõõk lie sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹlid puuʹtʼteei škooultõõzz täävtõs-
joouk. Kuälmad kõõččmõššân lij tõt, mäʹhtt škooultõõzz täävtõsjoouki ǩiõlltuâǥǥaid õõlǥči 
väʹldded lokku aaunâsuʹčteeʹlmäättain. Neelljeen artikkeeʹlest smiõttât, mäʹhtt sääʹmǩiõl 
da ǩeerjlažvuõđ aaunâsuʹčteeʹli škooultõõzz siiskõõzzid õõlǥči oouʹdeed ååʹn vuåǯǯum 
ǩiõččlâsttmõõžži vuâđald.  Ketterä korkeakoulu kooll mättʼtõs- da kulttuurministeria teägg-
tem uʹčteeʹlškooultõõzz oouʹdeemhaʹŋǩǩõõzzid. 

Nuuʹbb artikkeeʹlest Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt näggtõsǩeʹrjjtuʹtǩǩeei Michel-
le Francett-Hermes ääʹvad vueiʹnnemkuuʹlmid tõõzz, mäʹhtt plaaneet Ketterä korkeakou- 
lu -pilotthaʹŋǩǩõʹsse dekolonialisâʹsttma põrggi pedagooglaž määttaid ij-alggmeer da alg-
gmeer õhttsažtuâjjan. Case-ouddmiârkkân son âânn Ketterä korkeakoulu -haʹŋǩǩõõzz. 
Tuʹtǩǩummuž õđđmest lij sosiaalʼlaž toiʹmmjummuž säimmõs pedagooglaž tuâjj-jooukâst 
di tõn seuʹrrjemjooukâst, kooi såbbrin tuʹtǩǩeei põrggmõššân leäi kaʹrttjed škooultõõzz de-
koloniaalʼlaž jiõččvuõđid da tõi väillmõõžž. Tuʹtǩǩeei smeâtt, mäʹhtt dekolonialisâʹsttem 
vaaikti da vueiʹtlvânji vuäitči pueʹttiääiʹjest še vaaikted lookkâmjäʹrjstõõzz plaanma di čõõđ 
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viikkma. Tuʹtǩǩeei âânn õhttuum-metood neksusanalyysâst da juurdčummšest teoriain 
(eŋgglõsǩiõʹlle thinking with theory). Dekolonialisâʹsttem ǩiõččâmkuuʹlmest täʹrǩstõõleen 
škooultõõzz plaanmõʹšše da čõõđ viikkmõʹšše õhttne onto-epistemolooglaž vaʹǯǯtõõzz, 
kook jååʹđte tõõzz, što mättʼtõõttâmprogramm õõʹni seʹst vaʹlljuum sääʹmsiiskõõzz da -pe-
dagogia. Francett-Hermeeʹzz tuʹtǩǩummuš taʹrjjad dekoloniaalʼlaž da alggmeer pueʹtti-
äiʹǧǧkuâsttmõõžžid di dekoloniaalʼlaž vaajtõsmääinaid lääʹdd meersaž lookkâmjäʹrjstõʹsse. 
Kõskksaž fiʹttõs tän artikkeeʹlest lij dekolonisaatio da tõn ääʹvummuš vuâđai mieʹldd.

Ǩičldõõǥǥâst Arla Magga da Hanna Helander ääʹvee lookkjid sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtem- 
projeeʹkt, kååʹtt lij tän ǩeeʹrjteʹmmen õinn mättʼtõõzz uʹvddi pilottprojeʹktt. Suäna smeäʹt-
te, måkam lij šiõǥǥ ougglõsmättʼtempirrõs. Teʹkstt reflektâstt ougglõsmättʼtõõzz uʹčteeʹli 
da projeʹktt-tuâjjlai ǩiõččlâsttmõõžži vuâđald koummân ǩiõččâmkuuʹlmest: mäʹhtt šõddeed 
psyykklaž staanvuõđ tobddi, mäʹhtt čõõđ viikkâd toiʹmmjeei ougglõsmättʼtõõzz da mäʹhtt 
õõlǥči šiõttõõllâd heterogeenlaž mättʼtemjoouki mättʼtõõzz. Ǩičldõk taʹrjjad konkreettlaž 
vuäʹppõõzzid tõõzz, måkam tuâjjnääʹl lie pueʹrren vuâmmšum da oʹnnstam. Suäna teäddee 
ǩeeʹrjtõõzzsteez še verddsõstuärj miârktõõzz. Tuejjeem tääʹzz jieʹllmest vuåǯǯum teâtt lij 
miârkteei uʹčteeʹlmäättai siiskõõzz oouʹdummšest.

Saakkvuârast Ketterä korkeakoulu -haʹŋǩǩõõzzâst uʹčteeʹlen valmštõõvvâm Máren-Elle 
Länsman da Laura Ylinampa mušttle vuäinlmeez tõʹst, måkam škooultõs lij leämmaž da 
mâid tõt lij miârkkšõõvvâm suännaid. Mââimõsân ååʹn puätt ouʹdde tõt, što ânnʼjõž peda-
googlaž määtt jie taʹrjjed nokk jeäʹvvsid ǩedda serddjeei sääʹmǩiõl uʹčteeʹlid. Saakkvuâr 
tääʹrǩesvuõtt lij tõn čiŋŋlõʹsse vuällai smiõttmõõžžâst tõʹst, mäʹhtt projeʹkttvuâđđsaž škooul-
temhaʹŋǩǩõõzz vuäitčeš õinn oouʹdeed pueʹttiääiʹj, da mieʹldd lie konkreettla pueʹreem- 
eʹtǩǩõõzz, koid škooultõõzz jäʹrjsteei vuäiʹtte hieʹlǩeld äuʹǩǩeed. Tän saakkvuârast maai-
nast juʹn jäänab toiʹmmjeei pueʹttiäiʹǧǧ. .
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Esipuhe

Marja-Liisa Olthuis

Tämän erikoisnumeron teemana on saamelainen opetus ja erityisesti Ketterä korkeakou- 
lu -projekti,  jonka Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta 
toteuttivat yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa vuosina 2019–2022. 
Numerossa on kaksi vertaisarvioitua artikkelia, yksi katsaus ja yksi puheenvuoro.

Ensimmäisessä artikkelissa Tiina Mattanen, Marja-Liisa Olthuis, Anni-Siiri Länsman ja Sari 
Harmoinen kirjoittavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekun-
nan toteuttamasta Ketterä korkeakoulu -hankkeesta koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. 
Projekti koulutti vuosina 2019–22 saamen kielen aineenopettajia nopeutetulla aikataululla 
saamelaiseen yhteiskuntaan. Kirjoittajat tarkastelevat saamenkielisten aineenopettajien kou-
lutusta saavutettavuuden, koulutuksen kohderyhmien sekä sisältöjen näkökulmasta. Ensinnä-
kin he pohtivat, miten opetusmuotojen valinta vaikuttaa opintojen saavutettavuuteen saame-
laisalueella. Toiseksi he tarkastelevat sitä, mitkä ovat saamenkielisiä aineenopettajia tuottavan 
koulutuksen kohderyhmät. Kolmantena kysymyksenä on se, miten koulutuksen kohderyh-
mien kielitaustat tulisi ottaa huomioon aineenopettajaopinnoissa. Neljänneksi artikkelissa 
pohditaan, miten saamen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajien koulutuksen sisältöjä tulisi 
kehittää nyt saatujen kokemusten perusteella.  Ketterä korkeakoulu kuuluu opetus- ja kulttuu-
riministeriön rahoittamiin opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.

Toisessa artikkelissa Oulun yliopiston Giellagas-instituutin väitöskirjatutkija Michelle Fran-
cett-Hermes avaa näkökulmia siihen, kuinka suunnitella Ketterä korkeakoulu -pilottihank-
keelle dekolonialisointiin tähtäävät pedagogiset opinnot ei-alkuperäiskansan ja alkuperäiskan-
san yhteistyönä. Case-esimerkkinä hän käyttää Ketterä korkeakoulu -hanketta. Tutkimuksen 
keskiössä on sosiaalisen toiminnan verkosto pedagogisessa työryhmässä sekä sen seuranta-
ryhmässä, joiden kokouksissa tutkijan pyrkimyksenä oli kartoittaa koulutuksen dekoloniaa-
lisia piirteitä ja niiden puuttumista. Tutkija pohtii, miten dekolonialisointi vaikutti ja mah-
dollisesti voisi tulevaisuudessakin vaikuttaa lukujärjestyksen suunnitteluun sekä toteutukseen. 
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Tutkija käyttää yhdistelmämetodia neksusanalyysista ja ajattelusta teorian kanssa (eng. thin-
king with theory). Dekolonialisoinnin näkökulmasta tarkasteltuna koulutuksen suunnittelu 
ja toteutus kohtasivat onto-epistemologisia haasteita, jotka johtivat valikoidun saamelaissi-
sällön ja -pedagogian sisällyttämiseen opinto-ohjelmaan. Francett-Hermesin tutkimus tar-
joaa dekoloniaalisia ja alkuperäiskansan tulevaisuudennäkymiä sekä dekoloniaalisia vaih-
toehtoja suomalaiseen kansalliseen lukujärjestykseen. Keskeinen käsite tässä artikkelissa 
on dekolonisaatio ja sen avaaminen perinpohjaisesti.

Katsauksessa Arla Magga já Hanna Helander avaavat lukijoille saamen kielten etäopetus-
projektia, joka on tätä kirjoitettaessa edelleen käynnissä oleva pilottiprojekti. He pohtivat, 
millainen on hyvä etäopetusympäristö. Teksti reflektoi etäopetusta opettajien ja projekti-
työntekijöiden kokemusten pohjalta kolmesta näkökulmasta: kuinka rakentaa psyykkistä 
turvallisuuden tunnetta, kuinka toteuttaa toimiva etäopetus ja kuinka tulisi mukauttaa hete-
rogeenisten opetusryhmien opetusta. Katsaus tarjoaa konkreettisia ohjeita sen suhteen, mil-
laiset työtavat ovat hyväksi havaittuja ja onnistuneita. He korostavat kirjoituksessaan myös 
vertaistuen merkitystä. Käytännön elämästä saatu tieto on merkittävää opettajaopintojen si-
sällön kehittämisessä. 

Puheenvuorossa Ketterä korkeakoulu -hankkeesta opettajaksi valmistuneet Máren-Elle 
Länsman ja Laura Ylinampa kertovat näkemyksiään siitä, millainen koulutus on ollut ja 
mitä se on merkinnyt heille. Viimeistään nyt käy ilmi se, etteivät nykyiset pedagogiset 
opinnot tarjoa riittävästi eväitä kentälle siirtyville saamen kielen opettajille. Puheenvuoron 
suuri ansio on syvällinen pohdinta siitä, miten projektipohjaista koulutushanketta voitaisiin 
edelleen kehittää tulevaisuudessa, ja mukana on konkreettisia parannusehdotuksia, joihin 
koulutuksen järjestäjät voivat helposti tarttua. Tässä puheenvuorossa puhuu jo toimivampi 
tulevaisuus. .
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