TIEDOTE 21.8.20
Saamen kielen koulutus Utsjoen seurakunnassa
Utsjoen seurakunta panostaa työntekijöiden kielikoulutukseen alkavana lukuvuonna.
Utsjoen seurakunnan kaikki päätoimiset työntekijät nuorisotyönohjaaja Ville Orjala, diakoniatyöntekijä
Kirsi-Marja Wargh ja kirkkoherra Päivi Aikasalo sekä myös kanttorin tehtäviä hoitava Joonas Naapanki
osallistuvat saamen kielen koulutukseen alkavana lukuvuonna. Koulutus on alkanut elokuun puolivälissä ja
se päättyy toukokuussa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet käyttää pohjoissaamen kieltä
erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. Koulutus on suunniteltu erityisesti kirkon työntekijöille ja samaan
koulutukseen osallistuu myös muiden saamelaisalueen seurakuntien työntekijöitä. Opiskelijoita on myös
Inarista, Sodankylästä ja Enontekiöltä, yhteensä kymmenen opiskelijaa.
Koulutuksen toteuttajana on Saamelaisalueen koulutuskeskus ja koulutuksen järjestelyissä on mukana
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkohallitus sekä Kirkon saamelaistyö. Opettajana toimii Ellen
Pautamo. Koulutus on kokonaan etäopetusta ja opetusta järjestetään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
kolme tuntia jokaisena aamupäivänä. Tämän lisäksi on vielä opiskelijan omatoiminen työ, jota on yhtä
paljon kuin etäopetusta.
Ellen Pautamo kertoo, että hän on opettanut pohjoissaamea Saamelaisalueen koulutuskeskuksen
Virtuaalikoulussa jo yli 10 vuotta. – Tänä syksynä minulle tuli mahdollisuus olla mukana suoraan
työelämään kohdennetussa koulutuksessa eli opettaa kirkon palveluksessa oleville työntekijöille
pohjoissaamen kieltä. Tällaisessa täsmäkoulutuksessa on paremmat mahdollisuudet keskittyä juuri niihin
asioihin, aiheisiin ja sanastoon, joita koulutuksen tilaaja tarvitsee. Ensimmäinen opetusviikko on nyt takana,
ja ainakin opettajalla tunnelmat ovat hyvät. Porukasta huokuu intoa ottaa saamen kieli haltuun, ja
kielenoppimisessa tarvittavaa huumoriakin tuntuu löytyvän. Odotan vuotta innolla, ja uskon myös itse
oppivani paljon myös heiltä.
Osallistuminen kielikoulutukseen vähentää huomattavasti työntekijöiden mahdollisuutta tehdä normaalia
seurakuntatyötä. Ville Orjala kertoo, että varhaisnuorille ja nuorille tarjotaan toimintaa mahdollisuuksien
mukaan. Karigasniemessä nuortenillan pitää vuoroviikoin seurakunta ja kunta. Osa kerhoista vain joka
toinen viikko, näin toimitaan esimerkiksi Nuorgamin ja Karigasniemen kerhojen suhteen. Sählykerhoon
Utsjoelle on löytynyt nuoret kerhonohjaajat. Rippikoulutyön ja isoskoulutuksen nuorisotyönohjaaja hoitaa
itse.
Diakoniatyössä tehdään edelleen yhteistyötä SámiSosterin kanssa, esimerkiksi SámiSosterin hoitaa
ruokajakelua ja EU-ruoan jakelua Karigasniemellä. Kotikäynteihin ja henkilökohtaiseen apuun on
diakoniatyössä mahdollisuuksia vähemmän kuin aikaisemmin ja työtehtäviä joudutaan priorisoimaan.
Diakoniatyöntekijä hoitaa syntymäpäivämuistamiset pääsääntöisesti postitse ja puhelimitse.
Kirkkoherran töistä hoidetaan jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä välttämättömät
hallinnolliset ja viestintään sekä tiedotukseen liittyvät työtehtävät. Muita tehtäviä hoidetaan
mahdollisuuksien mukaan.
Ville Orjala kuvaa tunnelmia ensimmäisen opiskeluviikon jälkeen. – On kiva opiskella, on mukava kun alkaa
ymmärtää, mitä ihmiset puhuvat. Aion käytännössä harjoitella ja siihen on täällä Utsjoella hyvät
mahdollisuudet.
Kirsi-Marja Wargh kertoo olevansa todella innoissaan tästä mahdollisuudesta. – Aion panostaa näihin
opintoihin ja käyttää oppimaani rohkeasti.

Teksti: Päivi Aikasalo 0400 392 224

Opetus on kokonaan etäopetusta ja verkon mahdollisuuksia hyödynnetään.

Perinteisiä oppikirjoja käytetään.

Villen muistilaput oppimisen tukena!

Ville ja Kirsi-Marja kumpikin omassa työhuoneessaan.

