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Kutsu 11.10.2019 

Tunti saamea kaikille! Sámegiella buohkaide! Sääʹmǩiõll pukid! 

Sämikielâ puohháid! 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke, Saamelaiskäräjät ja 

Saamelaisalueen koulutuskeskus kutsuvat kaikki Tunti saamea kaikille! -avoimille saamen kielen 

oppitunneille. Tunti saamea kaikille! -oppitunnit pidetään 29.–31.10.2019 klo 9–10. Oppitunti kestää 

45 minuuttia ja oppitunnin jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Oppitunnit on suunnattu 

peruskouluille ja toiseen asteen oppilaitoksille, mutta tunneille ovat tervetulleita kaikki saamen 

kielistä kiinnostuneet. Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamen kielistä ja 

saamelaiskulttuurista. 

Tunti saamea kaikille! -oppitunnit pidetään etäyhteyksin Skype for business -alustalla. Tunteja on 

yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: pohjois-, koltan- ja 

inarinsaamen kielestä. Yhdellä oppitunnilla opitaan alkeet valitusta saamen kielestä ja 

saamelaiskulttuurista.  

Oppitunneille osallistuvat voivat valita oman kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaan yhden 

oppitunnin tai osallistua halutessaan kaikille oppitunneille. Koululuokat voivat osallistua 

oppitunneille yhteisen päätelaitteen kautta. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.  

Aikataulu: 

• Pohjoissaamen oppitunti tiistaina 29.10. klo 9–10 

• Koltansaamen oppitunti keskiviikkona 30.10. klo 9–10 

• Inarinsaamen oppitunti torstaina 31.10. klo 9–10 

Ohjeet tunneille osallistumiseksi löytyvät tämän kutsun lopusta. Luethan ohjeet huolellisesti! 
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Oppitunnit järjestetään osana Saamen kielten teemaviikkoa, jota vietetään 21.–27.10.2019. 

Teemaviikon tavoitteena on lisätä saamen kielten näkyvyyttä ja muistuttaa kielten moninaisuudesta. 

Vuonna 2019 vietetään myös kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten teemavuotta.   

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan hallinnoima ja 

Saamelaiskäräjien koordinoima. Pilottihanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja 

yhteistyökumppanina toimii Saamelaisalueen koulutuskeskus. Pilottihankkeen tarkoituksena on 

parantaa saamelaisopetuksen saavutettavuutta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.  

Tervetuloa! Bures boahtin! Tiõrv pue’ttem! Pyereest puáttim! 

 
Lisätietoja:   

Eila Tapiola, projektipäällikkö   
eila.tapiola(at)utsjoki.fi,  
040 7012 094  
  
Arla Magga, hankekoordinaattori  
arla.magga(at)samediggi.fi,  
040 1985 033  
  
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, suunnittelija  
tiisu-maria.nakkalajarvi(at)sogsakk.fi, 
040 378 0304  
  
www.saamenetaopetus.com  
 
  

https://www.samediggi.fi/events/saamen-kielten-viikko/
https://www.samediggi.fi/iyil2019/
https://www.saamenetaopetus.com/
http://www.sogsakk.fi/fi
http://www.saamenetaopetus.com/
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Ohjeet Tunti saamea kaikille! -oppitunneille 

Tunti saamea kaikille! -oppitunnit pidetään etäyhteyksin Skype for Business -alustalla. Huomioithan, 

että oppituntien pitäjällä ei ole mahdollisuutta auttaa osallistujia teknisissä ongelmissa. Osallistujien 

tulee varata tekninen tuki ongelmatilanteita varten esim. oppilaitokseltaan. 

Oppitunneille osallistuaksesi tarvitset: 

• Päätelaitteen (jos kokonainen koululuokka osallistuu oppitunnille, voitte osallistua yhteiseltä 

päätelaitteelta) 

• Nettiyhteyden 

• Mobiililaitteen oppimispeliin osallistuaksesi (jokaiselle osallistujalle oma) 

• Avointa mieltä ja innostusta!   

Skype for Business -ohjeet: 

• Testaa oppitunnin linkin toimivuus hyvissä ajoin.  

• Avaa yhteys oppitunnille vähintään 15 minuuttia ennen oppitunnin alkua. 

• Klikkaa haluamasi oppitunnin linkkiä ja seuraa ohjeita: 

o Pohjoissaamen oppitunti tiistaina 29.10. klo 9–10: https://meet.lync.com/kunta-

utsjoki/eila.tapiola/C1CYD7FT  

o Koltansaamen oppitunti keskiviikkona 30.10. klo 9–10: 

https://meet.lync.com/kunta-utsjoki/eila.tapiola/3BBGQ7GR  

o Inarinsaamen oppitunti torstaina 31.10. klo 9–10: https://meet.lync.com/kunta-

utsjoki/eila.tapiola/81722WQH  

• Pidä mikrofonisi oletuksena suljettuna oppitunnin aikana. Avaa mikrofonisi vain, kun 

opettaja antaa luvan. 

• Voit miettiä jo valmiiksi kysymyksiä tunnin loppuun – kysymyksiin on vastaamassa sekä 

saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän pilottihankkeen, Saamelaiskäräjien että 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen työntekijöitä 

• Jokaisen oppitunnin Kahootin Top3 palkitaan pienellä tuotepaketilla! Varaudu siis ottamaan 

kuvakaappaus Kahootin menestyksestä ja lähetä kuvakaappaus yhdessä yhteystietojesi 

kanssa osoitteeseen eila.tapiola@utsjoki.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 7012 094. 

Toivomme palautetta oppitunnista ja kehitysideoita jatkoon. Palautetta voit antaa oppitunnin 

jälkeen palautelomakkeella: https://forms.gle/y3cFD1aU72uFMhDV7. 
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