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Taarna Valtonen

Monikielinen Inari
Monikielisyyden ja monikulttuurisuuden perinne on vahva pohjoisimmassa Suomessa. Inarin

kunnan paikannimissé nékyvét kolmen saamen kielen seké suomen ja ruotsin vuosisataisen

rinnakkaiselon vaikutukset.

Inarin kirkonkylén nimella on hallussaan Suomen epévirallinen monikielisyysennétys: sen nimesté on

viisi erikielisté virallista varianttia. Inarinsaamenkielinen nimi Aanaar on aikojen saatossa Iainattu

koltansaameen muodossa Aanar, pohjoissaameen muodossa Andr, suomeen muodossa Inarija

ruotsiin muodossa Enare. Alun alkujaan Aanaar on ollutjérven nimi, mutta se on siirtynyt

tarkoittamaan aluetta,jossa ja'rvi on,ja Iopulta alueen keskuskyléé.

Inarin kunnassa on nelj'a virallista kielté: inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame seké suomi.

Ruotsin kielen puhujia kunnassa on niin v‘ah'an, ettei se ole yltényt virallisen kielen asemaan. Enare-

nimi on kyllé hyvin vanha, mutta kuvastaa suhteita,jotka ovat syntyneet kaupanja sittemmin mybs

hallinnon kautta.

Saamen kielten aseman kunnassa takaa saamen kielilaki, jonka velvoittavuus ei ole sidottu

puhujamééréén vaan puhuma-alueeseen. Saamen kielilaki edellyttéé, etté saamelaisten

kotiseutualueella eli Enontekién, Inarin, Sodankyla'n ja Utsjoen kunnissa viranomaisten tulee tarjota

palvelujaan alueella vanhastaan puhutuilla saamen kielillé. Myés esimerkiksi kaikki kunnan viralliset

dokumentit on tarjottava saamennettuina. Liséksi saamelaisalueen seurakunnat pyrkivét palvelemaan

suomen ohella saamen kielillé. Viranomaisten kanssa asioidessa saamenkielisié palveluita voi

kuitenkin useimmiten saada vain tulkin avustuksella.
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Pappn‘anm‘enn

Inarin kirkonkyléssa monikielisyys nékyy monilla muillakin tavoilla kuin kylén nimessé. Suurimmalla

osalla taloista on suomenkielinen virallinen nimi, mutta inarinsaamea It'jytyy luonnonpaikkojen

nimista'. Vanha hallintokieli ruotsi nékyy epésuorasti paikannimessé Ekorrensaari,j0ka liittyy sen

pohjoispuolella sijaitsevaan Oravalan taloon (vrt. ruots. ekorre 'orava').
KUVA: Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen kartta-aineisto 03/2019, kéytté CC 4.0 —|isenssi|lé.

Monikielisyyden historiaa
Inarin kunnan maastokarttoja tarkastellessa huomaa, etté seudun monikielisyydesté huolimatta vain

harvalla paikalla on rinnakkaisnimi edes neljéllé, saati viidellé kielella'. Syyné on se, etta' Iaajan kunnan

alueella ei asu kaikkia saamelaisryhmia' joka puolella, vaan eri ryhmien perinteiset pééasuma-alueet

ovat eri suunnilla. Pohjoisessa, lénnessé ja lounaassa on pohjoissaamen puhujia, kun taas idéssa ja

koillisessa ovat koltansaamen perinteiset puhuma-alueet. Inarinsaamea Iéytyy Iaajimmalta alueelta eli

melkeinjoka puolelta, mutta kunnan eteléisimméllé reunalla nimet ovat valtaosin vain suomeksi.

Téllaista levikkié selittévat erilaiset historialliset syyt.

Inarin alueella 0n puhuttu nykyisisté kielisté pisimpéén inarin-ja koltansaamea. Nykyinen Inarin kunta

oli 1600-Iuvun alkuun astijakautunut kahtia: Iéntiseen inarinsaamelaiseen Paatarin puoleenja itéiseen

kolttasaamelaiseen Paatsjoen puoleen. V’alissé kulki vuoden 1595 Téyssinén rauhassa vahvistettu

valtakunnanraja Ruotsinja Moskovan Venéj'an vélilla' seké katolisen (sittemmin luterilaisen)ja

ortodoksisen uskonnon vélinen raja. 1600-Iuvun alkupuoliskolla kulttuurinen, kielellinen ja

uskonnollinen raja alkoi hiljakseen siirtyé idemm'as kohti Inarijérven itéreunaa. Sen sijaan Koillis-

Inarissa kolttasaamelainen Néétémén siita ('Iapinkylé, porokylé’) pysyi voimissaan aina 1800-Iuvulle
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asti.

Suurporonhoito syntyi 1400—1600-Iuvuilla,ja sen myété alkoivat pohjoissaamelaiset levitt‘aytyé Inariin.

Yhé suurenevat porokarjatjohtivat siihen, etta‘ niiden omistajien piti etsié uusia Iaitumia. Aluksi

pohjoissaamelaisten poronomadien talvilaitumina olivat Inarin pohjoisosat, mutta tilanne muuttui,

kun vuoden 1852 Norjanja Venéjén seké vuoden 1889 Ruotsinja Ven’ajén vélinen rajasulku estiv’at

pitkét vuotuismuutot valtakunnasta toiseen. Tamén seurauksena L’ansi—Inariin muutti pysyvésti useita

pohjoissaamelaisia perheité ensin Utsjoen suunnasta ja sittemmin Iénnesté Enontekidn suunnasta.

Lounais-Inariin pohjoissaamelaisia muutti Iéhinné Enontekidlté.

Ensimméiset suomalaiset uudisasukkaat muuttivat nykyisen Ivalon kylén seutuville Kittilésté vuoden

1750 tienoilla ja perustivat Ivaloa edelténeen Kyrén kylén. Heid'an pé'aelinkeinonsa 0|i niittytalouteen

perustuva karjanhoito. 1800-Iuvun mittaan suomalaisten mééré léhti roimaan kasvuun: maattoman

v'aestéjn mé'arén lisé'antyminen, katovuodetja kultaldyddt innostivat etsiméén téita‘ja onnea Pohjois-

Lapista. Témén seurauksena eteléisin Inari suomalaistui nopeasti.

3|r.‘.- _ .55-.”
Inarin kunta sijaitsee monella luonnonmaantieteellisellé rajalla. Kunnan eteléosassa kasvaa vielé

kuusta, mutta pohjoisosan ylévillé mailla ené'a pienikasvuista tunturikoivua. Kunnan eteléosia halkova

valtavirta Aweel eli Ivalojoki,ja etenkin sen rehevé suistoalue Inarijérven etelérannalla, tarjosi 1700-

Iuvun puoliv'alissé Kittilésté muuttaneille uudisasukkaille sopivan asuinpaikan.
KUVA: Taarna Valtonen

Monikielisyyden yllépitéminen
Inarissa monikielisyydenja -ku|ttuurisuuden perinne 0n vahva. Vain yhta kielté osaava ihminen 0|i

ennen sotia poikkeus. Inarilaisten kieliasenteet ovat olleet my‘o‘s epétavallisen humaaneja: on pyritty

puhumaan aina sellaista kielté,j0ta puhekumppani ymma'rt‘aé. Ta'llainen myénteisia' ihmissuhteita

synnytt'avé tapa ei ole kuitenkaan v‘ahemmistékielten s'ailymisen kannalta kovin hyvé, silla‘ muita kielia'

puhuvan véestbn kasvaessa véhenevét véhemmistdkielten kéyttdkontekstit nopeasti.
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Néin péésikin kéyméén,ja kaikkien saamen kielten asema alkoi heiketé voimakkaasti toisen

maailmansodan jélkeen. Téhén vaikutti merkittévimmin kansakoulu, jossa yksikielisyyden ihanne oli

voimakas. Tété tehosti se, etté syrjéisempien seutujen saamelaislapsetjoutuivat asumaan suuren

osan vuotta koulun asuntolassa suomenkielisessé ympa'rist‘o‘ssé kaukana kotoa. Lasten

kouluvaikeuksien ja kiusaamisen aiheuttamassa ahdistuksessa monet vanhemmat pitivét parhaana

vaihtoehtona alkaa puhua lapsilleen pelkéstéén suomea. Ajatusta tukivat aikakauden virheelliset

teoriat siité, etté lapsi voi oppia kerrallaan vain yhden kielen. Néin syntyivét niin sanotut menetetyt

sukupolvet, joihin kuuluvilta vanhemmilta riistettiin mahdollisuus puhua lapsilleen éidinkieltéénja

lapsilta taas mahdollisuus oppia sité.

Kaikkein heikoimmaksi tilanne péési inarin-ja koltansaamen osalta, sill‘a niiden péépuhuma-alueet

ovat Inarissa. Sen sijaan pohjoissaamen puhujia on paitsi naapurikunnissa myés naapurimaissa, miké

on tukenut kielen elinvoimaisuutta.

Pitkén alaméen jélkeen myés inarin-ja koltansaamen tilanteessa tapahtui kéénne parempaan1990-

Iuvulla: perustettiin ensimméiset kielipes'at. Uuden-Seelannin maoreilta Iainatun mallin mukaisissa

kielipesissé suomenkielisiin perheisiin syntyneet lapset oppivat saamea kielikylpymenetelméllé, johon

on yhdistetty kulttuurisia siséltéjé. Samalla on tuettu menetettyjen sukupolvien lapsia eli nykyisten

lasten vanhempia jérjestéméllé kielikurssejaja aikuiskoulutusta. Menetettyjen sukupolvien

vanhemmat, nykyiset isovanhemmat, on myés integroitu toimintaan mukaan, silla' heidén kielitaitonsa

on nyt kullanarvoinen. Samalla on péésty késitteleméén asiaan Iiittyvié kipeité tunteita ja psykologista

taakkaa.

Inarinsaamen elvytystoimet ovat edenneet pisimmélle,ja niité ohjataan suunnitelmallisimmin.

Kielipesien liséksi onjérjestetty esimerkiksi intensiivinen téydennyskoulutus,jossa inarinsaamea on

opetettu opettajille, papeilleja virkamiehille eli henkildille,joi|la on yhteisén kannalta térkeé koulutus.

Liséksi on kehitetty kieliteknologisia tyékaluja, kuten verkkosanakirja ja -taivutusoppi seké

oikolukuohjelmaja néppéimistéajuri, jotka toimivat inarinsaamen kirjoittamisen apunaja tukena.Juuri

nyt karkihankkeena on Iisété kirjoittamistaja tuottaa Iiséé tekstejé inarinsaameksi. Suomalaisen

yhteiskunnan omantunnon pitéisi soimata, sill'a kaikki tém'a on toteutettu pééosin yksityisten

rahastojen, kuten Suomen Kulttuurirahastonja Koneen S'aéti‘o'n, avulla.
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Inarinja Utsjoen kunnanraja on samalla vanha inarinsaamenja pohjoissaamen kielen raja. Kyse on

mybs luonnollisesta rajasta, sillé se kulkee ylévillé mailla karua vedenjakajaseutua seuraillen.
KUVA: Taarna Valtonen

Koltansaamen tilanne ei ole vielé yhta' hyv'a kuin inarinsaamen, mutta paljon parempi kuin ennen

1990-lukua. Inarinsaamen asioita ajaa Anaréékielé servi eli Inarinsaamen kielen yhdistys aktiiveineen,

mutta kolttasaamelaisilla ei ole ollut vastaavaa tahoa. Tama‘ on johtanut hyvin alkaneiden

kielenelvytystoimien epétasaiseenjatkumiseen. Vasta kun Inarin kunta saatiin kunnolla mukaan

kielipes’atoiminnanjérjest’amiseen, on tilanne parantunut.

Nykyisin myés koltansaamella on kéytésséén samanlaiset kieliteknologiset tyékalut kuin

inarinsaamella,ja téydennyskoulutusmahdollisuuksia on lis'annyt se, etté Oulun yliopisto tarjoaajo

toista kertaa pééosin etéopetuksena koltansaamen perus-ja aineopintoja erillisellé

opiskeluoikeudella. Vuonna 2020 alkaa ensimméisté kertaa mybs maisterintutkintoon johtava opetus,

jonka toivotaan pian muuttuvan vakituiseksi. Inarinsaame on ollut Oulussa vakituisena

maisterintutkinnon pééaineenajo vuodesta 2011.

Monikielisyys paikannimissé
Inarin kunnan paikannimien monikielisyys on poikkeuksellisen hyvin dokumentoitu. T'asté saamme

kiitté‘a inarinsaamelaista aktivistia Uccpérnéé Vuoli Ilmaria eli Ilmari Mattusta,joka on useamman

vuosikymmenen ajan koonnut paikannimiéja nimiin Iiittyvéé kulttuuri-ja historiatietoa. Vuonna 2015

julkaistu vajaan 20 000 paikannimen kokoelma siséltéé inarinsaamenkielisten nimien Iisaksi myés

muiden kunnassa puhuttavien kielten nimiperintbé poikkeuksellisen kattavasti. Témé kokoelma

tarjoaa hyv'an Iisén karttanimistbt’jn.

Inarin karttanimistén kuvastama monikielisyys on kuitenkin yksi kunnan kuriositeeteista: se kun ei

aina vastaa todellista kielitilannetta. Suuri osa Inarin kunnan pohjoisen puoliskon suomenkielisista‘
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paikannimisté on nimittéin syntynyt karttoja Iaadittaessa. Kun suomalainen maanmittari on kysynyt

paikalliselta saamelaiselta oppaalta, miké jonkin paikan nimi on, opas on pyrkinyt kééntéméan

saamenkieliset paikannimet suomeksi kohteliaan monikielisyyden ihannetta noudattaen.

Téllaisia suomenkielisié nimié voidaan kutsua kartografisiksi lainanimiksi eli nimiksi, jotka on luotu alun

perin vain kartografista tarvetta eiké todellista kéyttétarvetta varten. Pohjois-Inarissa ei ole

ensimméisten maastokarttojen Iaatimisen aikaan, 1900-luvun alussa, asunut suomenkielisié asukkaita,

jotka olisivat nimia' kéytténeet. Lainaajakielté puhuvien nimenkéyttéjien puuttuminen onkin

merkittévin kartografisen Iainanimen méérittelykriteereisté. Sittemmin alueelle levinnyt

suomenkielinen asutusja hallinto ovat ottaneet nimet kyllé kéyttéénsé.

Inarin suomenkieliset, saamen kielist'a Iainatut nimet eroavat muun Suomen paikannimisté. Niiss'a

kéyteta'én usein paikallisen suomen murteen sanoja, jotka on alun perin Iainattu saamen kielesté

'aénteellisesti mukaillen. Murresanastoa on kéytetty esimerkiksi nimissé Keinoc‘iytsi (< pohjoissaamen

GeaidnodvfiHa Lusmamorosto (< inarinsaamen Lusmemoorélst). Niisté Iéytyvét Inarin murteen

maastoappellatiivit keino (’tie, vakiintunut kulkureitti'), dytsi ~ autsi (’jyrkkéreunainen rotkolaakso’),
lusma (’qsua, joenniska’)ja morosto ~ marasto (’kangasmaa; matala, mutta Iaaja puustoinen

kohouma').

Inarin kartoilla tapaa usein suomenkielisié paikannimié,jotka on muodostettu mukailemalla

éénteellisesti eli ikéén kuin matkimalla saamenkielisté nimeé. Téllaisia on seké normaaliin

nimenkéytt‘o‘tarpeeseen syntyneissé etté kartografisissa Iainanimissé. Térkein erottava piirre on se,

etté kartografisten Iainanimien merkitys onjo saamen kielessé ep’aselvé, mutta tavalliseen tapaan

mukaillen Iainattujen nimien merkitys 0n useimmissa tapauksissa ollut saamen kielessé téysin

ymmérrettévé. Esimerkiksi nimen Puskurovat méériteosa on Iainattu éénteellisesti mukaillen nimesté

Pu§korudvih ('Haukipalomaat’),jo|la on ollut Iainanantajakielessé selv’a merkitys. Aénneasua on Iiséksi

hieman muokattu (5“ > s, o > u),jotta on saatu aikaan suomen kielessé merkityksellinen sana pusku. Sen

sijaan kartografinen Iainanimi Sestjok/ on Iainattu jo Iéhtékielessé merkitykseltaén epéselvésté

Sestjuuhd-nimesté yrittéméttékéén muokata sité suomen kielessé merkitykselliseen asuun, kuten

vaikka "Seeste-” tai "Siestajoeksi".

Ongelmallisia Iainattavia ovat olleet sellaiset saamen kielten nimet,j0iden siséltémille sanoille ei ole

yksisanaista semanttista vastinetta suomessa. Esimerkiksi inarinsaamenkielisen nimen Irrduo’livi

('isosirvikké'an toukka pyére'amuotoinen vaara') t'asm'allinen merkitys pitéisi selittaé niin monella
sanalla, ettei se sovi paikannimeen. Témén takia nimen méériteosa on Iainattu sellaisenaan ja

perusosana on kéytetty Inarin suomen murteeseen omaksuttua kéénnbslainaa. Tuloksena on nimi

Irrapdd. Sama ongelma on ollut nimeé pohjoissaameen |ainattaessa,joten ratkaisu on ollut sama, eli

nimi on péédytty |ainaamaan osittain mukaillen, osittain kéa'ntéen muodossa Irroaivi. Téllaisissa

Iainanimissé osa alkuperéisen nimen merkityssiséllésté katoaa.

Saamenkielisissa paikannimissé voi esiintyé myés sellaisia taivutusmuotoja,j0ita ei kéyteta suomen

kielen paikannimissa', kuten esimerkiksi inarinsaamenkielisissé nimiss'a Kyepisistjddvrds“

’Kuopansisé | Iéj‘a rvi nen ', Almedvudst/uohtd ’Taivastavasten Ia hti’ ja Cudnjdkafdttc‘tllémjeggi

24.11.2019 klo 21.19



Monikielinen Inari - Kielikello https://WWW.kielikello.fi/—/monikielinen-inari

7/8

‘Hanhenjuoksuttelemissuo’. Téllaiset nimet on normaaliin nimenkéyttétarpeeseen lainattaessa usein

kaénnetty merkityssiséltéé keventéen, kuten Kyepisistjddvrcfi Kuoppajdrveksi. Sen sijaan kartografisten

lainanimien saamelaiset suomentajat eivét ole tunteneet suomen kielen nimikieliopin s'aéntéjé, vaan

ovat pyrkineet sanatarkkaan ja jopa etymologisesti vastaavaan ka'énnéjkseen, kuten Ilmaavastenlahtija

Hanhenjuoksuttamajdnkd. (Inarinsaamen alme ’taivas' ja suomen ilma palautuvat samaan kantakielen

muotoon, kuten myés inarinsaamen aktion tunnus -mja suomen 3. infinitiivin tunnus -mA.)

Saamenkielisten paikannimien levikki kuvastaa myés eri kielten puhujien asuinalueita Pohjois-Lapissa.

Ruskealla vérillé on merkitty pohjoissaamenkieliset, vihreéllé koltansaamenkielisetja sinisellé

inarinsaamenkieliset paikannimet. Inarinsaamen keskeisté asemaa Inarin kunnassa kuvastaa se, etté

kunnan alue, eteléisinté osaa lukuun ottamatta, erottuu sinisena vyéhykkeené,jota ruskeaja vihreé

paikoitellen kirjovat.
KUVA: Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten keskuksenjulkaisuja 146, 2007, s. 13.

Nimet kertovat ikésuhteista
Suomenja saamen kielien ero nékyy kartoilla kiinnostavasti myés nimistdn hierarkiassa.

Kulttuurikohteiden, kuten kylien ja talojen, nimien liséksi keskeisimmillé ja suurialaisimmilla

maastokohteilla on saamenkielisen nimen tai nimien ohella myés suomenkielinen nimi. Sen sijaan

mita pienempialaisesta ja -merkityksisesta paikasta on kyse, sité todennékéisemmin sillé on vain

saamenkielinen nimi. Témé ilmié’) korreloi kartografisten lainanimien esiintymisalueen kanssa, miké

viittaa siihen, ettéjuuri néiden isoimpien ja keskeisimpien paikkojen nimet on aikoinaan otettu

mukaan ensimm'aisten maastokarttojen nimistéén.

Inarin monikielinen ja -kulttuurinen historia nékyy paikannimistéssa' myds saamen kielten kesken.
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Kunnan eri alueilta voidaan paikannimistén perusteella usein osoittaa kielten keskinéisié ikésuhteita.

Esimerkiksi Koillis-Inarissa Sevettijérven seudulla on inarin-ja suomenkielisessé nimistéssé néhtévissé

vanha koltansaamenkielisen nimistén vaikutus: tuo alue oli Naétémén siidan talvialuetta vielé1800—

|uvu|la.1900-|uvun alkuun menness'a alueen asuttivat harvakseltaan inarin-ja pohjoissaamelaiset seké

suomalaiset.

Vuonna 1949 alueelle alettiin asuttaa Petsamosta evakuoituja Suonikylén kolttasaamelaisia. Heidén

uusille asuinalueilleen antamansa koltansaamenkieliset nimet ovat merkittévilté osin suomenkielisiin

kartografisiin lainanimiin perustuvia kéénnéslainoja,joiden mallina lieneva't olleet kartoilla néhdyt

nimet. Samalla on tapahtunut erikoinen takaisinlainaaminen, sillé osa néisté nimista' on kielihistorian

menetelmin tunnistettavissa Néét‘amén siidan aikaisiksi koltansaamenkielisiksi paikannimiksi,joiden

merkitys on moninkertaisen Iainaamisen takia muuttunut koltansaamen puhujille epéselvaksi.
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