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Suomen kieli ja kainun kielen revitaliseeraaminen
1970-luvun alussa Ruijan kouluissa – monen vuosikymmenen pausin jälkhiin –
alethiin uuđesti opettamhaan suomen kieltä, ja vuona 1977 siitä tuli kans opetusfaaki
Alattion korkkeekoulhuun ja Tromssan universiteetthiin. Silloin ajatelthiin, ette
tämä suomen kielen opetus antais kainulaisile mahđolisuuđen oppiit heiđän ommaa
kieltä: Ette se auttais nuorii oppimhaan sitä alusta asti ja vanhemat oppimhaan sitä
lukemhaan ja kirjoittamhaan.
Suomen kieli ei kuitenkhaan ole näyttäny olleevan oikkee tie kainulaisile
revitaliseerata heiđän kieltä. Vaikka kohta melkhein moni oon suomee lukenu
koulussa ja korkkeemallaki tasala, kuitenki aivan harva kainulainen oon sitä alkanu
käyttämhään jokapäivälisessä elämässä eikä yksikhään ole alkanu sillä kirjoittamhaan
sieväkirjallissii tekstii – tahi ei kuitenkhaan ole sillä antanu ulos yhtäkhään tekstii,
vaikka piian kirjoituspöyđän loovasta semmoissii löytyiski. Ko sitte vielä näytti siltä,
ette suomen kielen studenttiiki oon vähemän ette vähemän, se Tromssan universiteetin
humanistisen fakulteetin suomen faaki päätti kevväilä 2003 ette alkkaat kainun kielen
ja kulttuurin opinot.

Kenele ja kunka kainun kieltä?
Kainun kieltä oli kyllä freistattu opettaat Tromssan universiteetissa jo vähäsen
varheminki 2000-luvin alussa. Silloin opinto oli kuitenki tavalinen campusfaaki, ja
studenttiita oli tyhä muutama. Uuđela opinolla met halusimma savvuttaat kans net
vähäsen raavhaamat ihmiset, joila oon jo työ ja peret, ja joila oon vaikkee siirttyyt
toisele paikkakunnale studeeraamhaan. Sillä päätimä, ette opinoista tulis nettiopinoita,
ette jokhainen saattais studeerata kotona eikä tarvittis siirttyyt mihiinkhään. Tähään
passas kans se, ette universiteetti justhiin silloin halus, ette usseemat ette usseemat
opinot olis nettiopinoita.
Ensimäinen ajatus oli, ette opinot niin ko varheminki oltais meinattu ihmisille,
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jokka jo saatethaan kainun eli suomen kieltä, suulisesti eli kirjalisesti. Tämmöissii
joukkoi oon kaksi tärkkeetä: Semmoiset kainulaiset, jokka puhuthaan kainuu, mutta
ei saateta sitä kirjoittaat. Tätä joukkoo siis halusimma auttaat alfabetiseeraamisessa.
Toinen joukko oon suomee saattaavat suomi toisena kielenä -opettaajat. Suomi
toisena kielenä -opetusplaana anttaa näjet mahđolisuuđen opettaat kans kainuu
toisena kielenä, mutta ko opettaajila ei ollu ollu mahđolisuutta itte oppiit kirjalista
kainun kieltä, se sitä olthiin opettanheet tyhä pari opettaajaa Porsangin ja Alattion
komuuniissa. Mutta ko met sitte pääsimä vähäsen pitemälle suunittelemisessa,
hoksasimma, ette jos meininkinä oli tođelinen revitaliseeraminen, se opinot piđettäis
olla mahđoliset kans semmoisille studentiile, jokka ei ollenkhaan saattanheet kieltä.
Tämmöissii oon suuri osa kainulaisista, ja melkhein saattaa sannoot ette kaikki nuoret.
Sillä opinot piđettäis alkkaat aivan alusta eli nollasta.
Näitten tämmöisten kainun kielen opinoitten rakentaminen annethiin sitte minule
tehtäväksi.

Minkälaista kieltä piti opettaat?
Ensimäinen probleemi, mikä tuli vasthaan, oli se, ette kainun kielelä ei ollu
minkhäänlaissii passeliita oppikirjoi eli grammatiikkii. Mie piđin sitte alkkaat
tekemhään studentiile oppimateriaalii. Mutta ko kainun kieleltä vailui kans kirjakieli,
se ei ollu helppo päättäät, minkälaisella kielivariantila oppimateriaali piti olla. Jos
opinot olis meinattu tyhä semmoisille, jokka jo saatethiin vähäsen kieltä, se silloin
olis saattanu tehđä niin ko varhemin, ko kainuu oli universiteetissa opetettu: Ottaat
vanhoita dialektitekstii, mitä oli otettu nauhale 1960- ja 1970-luvula, ja sitte niitten
pohjala kattoot, ette minkälaissii haamui ja struktuuriita kainun eri dialektiissa oon.
Ko opinot kuitenki oli meinattu kans semmoisille, jokka ei ollenkhaan saatettu ei
suomee eikä kainuu, se opetettaavassa kielessä ei saattanu olla liika paljon – tahi
oikkeemin ei ollenkhaan – variattiita. Sitte yksi alternatiivi olis ollu se, ette olis valittu
trekkii kaikista kainun dialektiista ja tehty siitä sitte jonkulainen kompromissikieli.
Mutta sitte oli vielä yksi kriteeri, mikä kieli piti täyttäät: Se piti olla niin looginen ja
reekelinmyötäinen ko mahđolinen, ja sillä kompromissikhaan ei ollu helppo rakenttaat
ylös.
Syksylä 2004, ko kainun opinoita vielä suunitelthiin, tuli pelastus. Silloin tuli
ulos Alf Nilsen-Børsskogin ensimäinen rommaani, Kuosuvaaran takana, ja siinä oli
niin paljon tekstimateriaalii, ette sen pohjale saattoi rakenttaat grammatiikin. Ko
vielä muutki tekstit, mikkä olthiin siiheen asti tulheet ulos, olthiin porsankilaisten
kirjoittamat, oli valinta helppo: Mie rakentaisin kainun kielen opettamisen Porsangin
kielen pääle. Niin mie sitte kirjoitin kainun kielele jonkulaisen alkugrammatiikin ja
kirjoitin siiheen valitulla kielikaavala kainunkielissii tekstii. Grammatiikki ja tekstit
panthiin netthiin universiteetin käyttämälle Classfronter-plattformile ja siinä oli alku
kainun kielen opetusmateriaalile.

Kainun kielen opinot ja studentit
Pitkiin valmistamisten jälkhiin kainun kielen ja kulttuurin opinot alethiin kevväilä
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2006. Kielen studenttiita oli yli kolmekymmentä eli paljon enämen ko koskhaan
suomen kielen studenttiita.
Niistä studenttiista, jokka alethiin opinthoin, nuoin kolme neljestä oli kainulaissii
ja melkhein kaikki loput olthiin Suomesta siirtynheitä suomalaissii. Kohta kaikki
kainulaiset olthiin semmoiset, jokka jo opinoita alkkaissa melkhein hyvin saatethiin
suulista kainuu, mutta muutama oli semmoinenki, joka ei ollenkhaan saattanu
kieltä. Kahđeksen studentiista olthiin opettaajiita, yksi oli journalisti ja muutama
semmoinen, joka työteli hoitoalala. Saatama sitte sannoot, ette kainun kielen
nettiopinot savvutethiin semmoissii studenttiita, mille net oli meinattuki.
Studentit opithiin paljon, ja saatama sannoot, ette kaikki suulista kainuu saattaavat
studentit tulthiin alfabetiseeratuksi, ja muutki opithiin sitä niin paljon, tte saatethaan
sillä kommuniseerata. Suomi toisena kieli -opettaajat saathin valmiuksii opettaat
kainuu toisena kielenä. Kunka paljon kainun kielen opetuksesta koulussa tullee tosi,
henkkaa kuitenki kans siitä, ette koulhuin saatais kainun kielen oppikirjoi ja muita
opetusmateriaalii. Nyt oon se tila hyvin huono.
Kainun kielen opinoista oon kans seuranu se, ette ainua kainulaisile meinattu aviisi,
Ruijan Kaiku, oon enämen alkanu anttaat ulos kainunkielissii artikkeliita, ko sen
suomenkielinen journalisti oon oppinu sitä kirjoittamhaan. Ruijan Kaiussa oon ollu
kans muutamppii kainun studentiitten kainuksi kirjoittammii muisteluksii. Jos vielä
olis ollu resurssiita laittaat aivan vasituisen tekstinkirjoittamiskursin, se sikkaristi
olis ollu mahđolinen, ette jokku studentiista olis alkanheet kirjoittamhaan enämenki
kainukielissii tekstii ja sieväkirjalisuutta, niin sepät het olthiin.

Kainun kielen opinoitten tulleevaisuus
Syksylä 2008 oon universiteetissa alkanu toinen kainun kielen kursi. Studenttiita oon
vähemän ja heistä oon vähemän kainulaissii ko ensimäisellä kursila eikä yksikhään
ole koulun opettaaja. Positiivinen assii oon kuitenki se, ette studentiitten keski-ikä
oon alempi ko ensimäisellä kerrala. Näyttääki siltä, ette kainun kieli alkkaa enämen
kiinostamhaan nuorii ihmissii, ja sillä revitalisaattii näyttää paremalta.
Kainun kielen opetuksen tulleevaisuus oon kuitenki aivan epävarma: universiteetti
ei ole antanu sille mithään ommii korvamerkityitä resurssiita ja kompetentiitten
opettaajiitten löytäminen oon kans vaikkee, sillä ko net joila nyt oon kompetenssi,
muutaman vuođen päästä pensioneerathaan ittensä.
Universiteetti häytyiski nyt satsata kainun kielen kompetenssin kasvattamisheen.
Häytyis rakenttaat ylös kainun kielen masteritutkinon ja häytyis saađa
tohtoristudenttiita, jokka saatettais ottaat ylön virat, mikkä toivottavasti kainun kielele
vielä saađhaan.
Kaikista tärkkein oon kuitenki, ette kainulainen nuoriso enämen kiinostuu kainun
kielen oppimisesta. Toivon ette se, ette kainun kielestä oon tullu universiteettifaaki,
heitä siiheen inspireeraa.
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