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Selvitys koltansaamen nykytilasta ja tarpeellisista 
toimenpiteistä 

 
 
 

Kolttien lukumäärä  
 
Suomessa asuu noin 500–600 kolttaa, joista vajaa 400 asuu Inarin kunnassa nk. koltta-alueella. 
Norjan Neidenissä asuu vajaa 30 kolttaa ja Venäjällä arviolta 1000–1500 kolttaa. Yksittäisiä kolt-
tia ja kolttaperheitä löytyy lisäksi mm. Ruotsista, Saksasta, Yhdysvallasta ja Kanadasta. 
 
Sevettijärvellä asuvien kolttien lukumäärä vähenee tällä hetkellä, sillä väki joutuu muuttamaan 
työn perässä muualle. Poronhoito, luontoistalous ja muutamat palvelutyöpaikat eivät elätä kaikkia. 
Jos kuitenkin Sevettijärvelle suunnitellut hankkeet, mm. kolttaperinnekeskus ja vanhusten palvelu-
talo, toteutuvat, työpaikkojen lukumäärä tulee kasvamaan huomattavasti. Positiivista kylän kehitty-
misen kannalta on myös se, että monet pois muuttaneet, etenkin nuoret perheet ovat halukkaita 
palaamaan synnyinseudulleen, jos vain olisi työtä.  
 
Nellimin asukasmäärä vähenee Sevettijärven tapaan, mutta toisaalta Keväjärvellä ja Ivalossa asu-
vien kolttien lukumäärä on kasvussa. Monet Sevetin ja Nellimin nuoret kolttaperheet ovat muutta-
neet Keväjärvelle ja Ivaloon, jossa on ainakin jonkin verran työtä tarjolla. 
 
Tällä hetkellä Sevettijärvellä ja Nellimissä on vain muutama alle kouluikäinen lapsi. Nellimistä 
koulu on lakkautettu jo vuosia sitten ja Sevettijärven koululle mietitään lisätoimintoja, jotta se 
voitaisiin säilyttää. 
 
 

Koltansaamen puhujat 
 
Koltansaamen puhujien lukumäärää on vaikea arvioida, mutta se lienee noin 250-300. Koltansaa-
men taitoa on vastikään kartoitettu (Jefremoff 2005). Sevettijärven alueella 90 % koltista puhuu 
koltansaamea, 26 % osaa kirjoittaa koltansaamea ja 10 % ei osaa koltansaamea lainkaan. Vastaa-
vat luvut Nellimin alueella ovat: suullinen kielitaito 48 %, kirjoitustaito 2 % ja 52 % ei kielitaitoa 
lainkaan. Keväjärven alueen koltista 30 % osaa puhua koltansaamea, 8 % osaa kirjoittaa ja 72 % 
ei osaa lainkaan koltansaamea. 



Hälyttävää on se, ettei nuorempi sukupolvi enää puhu koltansaamea äidinkielenään. Nuorin äidin-
kielenään koltansaamea käyttävä on jo yli 30-vuotias. Myönteistä puolestaan on se, että nuorin 
sukupolvi on alkanut käyttää koltansaamea toisena äidinkielenään suomen rinnalla, kiitos kieli-
pesän ja kouluopetuksen. Vahvoja koltansaamen osaajia on siis kasvamassa, mutta se, elpyykö 
heidän voimin koltansaamen kieliyhteisö, riippuu olennaisesti koltta-alueella tarjottavista kieli- ja 
kulttuuripalveluista sekä työmahdollisuuksista. 
 
Nykyisin koltansaamea puhutaan lähinnä kotona sekä sukulaisten ja naapurusten kesken, jonkin 
verran asioinnissa, kirkossa ja työssä. Esimerkiksi porohoitotyössä koltansaame on työkieli. 

 
 
Koltansaamen opiskelu 
 
Koltansaamea on opiskeltu 1970-luvulta alkaen, kun koltansaame oli saanut ortografian (liite 1). 
Mikko Korhosen, Jouni Moshnikoffin ja Pekka Sammallahden laatima ”Koltansaamen opas” 
ilmestyi 1973. Oppaassa oli aapisen (Sammallahti 1975) ja Säämođđâz-lehden (Kolttauutiset; ilm. 
1978–1986; liite 2) ohella ensimmäisen kerran julkisesti esillä koltansaamen kirjakielen ortografia. 
 
Inarin kunnan ala-asteen kouluissa on opiskeltu koltansaamea Sevettijärvellä vuodesta 1972 läh-
tien, Nellimissä 1980-luvulta alkaen ja Akujärvelläkin muutamia vuosia ennen koulun lakkautta-
mista vuonna 2004. Ivalon ala-asteella on ollut koltan opetusta vaihtelevasti oppilastilanteen 
mukaan, esim. vuonna 2006 on ollut kaksi koltanopiskelijaa.  
 
Sevettijärvi sai yläasteen vuonna 1990 ja siellä on voinut opiskella koltansaamea valinnaisaineena 
sen perustamisesta lähtien. 
 
Ivalon lukiossa on koltansaamea opiskeltu 2000-luvun alusta lähtien etäopetuksena, jota annetaan 
Sevettijärven koululta. Vuodesta 2004 alkaen on voinut kirjoittaa koltansaamen kokeen vieraana 
kielenä ylioppilaskirjoituksissa. Tähän mennessä 3 opiskelijaa on tehnyt näin. 
 
Inarin kunnan kansalaisopisto on järjestänyt muutamia koltansaamen alkeiskursseja. Koltansaamen 
aikuisopiskelua jarruttaa sopivien oppimateriaalien ja ennen kaikkea opettajien puute. Saamelais-
alueen koulutuskeskus haluaisi järjestää koltansaamen kursseja, mutta resurssipulansa vuoksi ei 
ole voinut tehdä sitä. 
 
Syksyllä 1997 Sevettijärvellä aloitettiin lasten kielipesätoiminta (liite 3). Se jouduttiin kuitenkin 
lopettamaan varojen puutteessa keväällä 2001. Kielipesän käyneet lapset ovat oppineet koltan-



saamea niin hvyin, että ovat koulun aloitettuaan opiskelleet sitä äidinkielenä Sevettijärven kou-
lussa. Lisäksi he ovat opiskelleet muutamia aineita kuten ortodoksista uskontoa, ympäristötietoa ja 
käsitöitä koltansaameksi. He toivovat, että voisivat kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa koltansaamen 
äidinkielen kokeen. 
 
 

Koltan kirjakieli ja kirjallisuus 
 
Koltansaamen nykyisen ortografian kehittäminen on vienyt parikymmentä vuotta. Kirjakielen suu-
rimpana kehittäjänä voitanee pitää Sevettijärven koulua, sillä sen tarvitseman kirjallisen oppimate-
riaalin tekijöinä ovat olleet yhteistyössä niin opettajat ja oppilaat kuin myös heidän vanhempansa. 
Tähän päivään mennessä onkin julkaistu lähinnä koltansaamenkielistä oppimateriaalia, muutamia 
koltansaamenkielisiä kaunokirjallisia teoksia sekä ortodoksisen kirkon tarpeita varten koltansaa-
meksi käännettyinä pari rukouskirjaa, Johanneksen evankeliumi ja osia liturgiasta. Merkittävimpiä 
koltansaameksi käännetty kaunokirjallisia teoksia ovat ”Pikku prinssi” (De Saint-Exupéry 2000) 
sekä ”Kuun metsä” (Crottet 2006). Myös lasten ”Pörripeikko”-kirjasarjasta (Borg 1996 ja 1997) 
on osia käännetty koltaksi. 
 
 
 

Tulevaisuuden näkymät ja kiireelliset toimen-
piteet 
 
 

Koulutus 
 
Suurin koltansaamen koulutuksen este on opettajien puute. Varttuneemmalle väelle tulisi opettaa 
heidän äidinkielenään puhumansa kielen kirjoitustaito. Keski-ikäinen väestönosa tarvitsisi kursseja 
sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon oppimisessa. Nuoremmat, peruskoulussa ja lukiossa kol-
tansaamea opiskelleet kaipaavat kielioppia ja jatkokoulutusta. 
 
Ala-asteella koltansaamea äidinkielenä opiskelevat tarvitsisivat eri kouluaineisiin koltansaamen-
kielisiä oppikirjoja.  
 
Ylioppilaskirjoituksiin tarvittaisiin koltansaamen äidinkielen koe. 
 



Uusi saamen kielilaki vuodelta 2002 edellyttää Saamelaisalueen virkojen ja toimien haussa saa-
men kielitodistusta kielitaidon osoittamiseen. Kielitaito vaikuttaa myös palkkaukseen. Koltansaa-
messa ei voi suorittaa yleistä kielitutkintoa. Kielitutkinto on suunnitteilla, mutta sen vaatimasta 
sekä kirjallisesta että suullisesta tutkintomateriaalista on pulaa samoin kuin tutkinnon arvioijista.  
 
 

Vakinaisen kielenkääntäjän tarve 
 
Kielilain mukaan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisella on oikeus käyttää viranomaisten 
kanssa asioidessaan saamen kieltä. Lisäksi kuulutukset, ilmoitukset, julkipanot sekä muut yleisölle 
annettavat tiedotteet, lomakkeet täyttöohjeineen jne. tulee laatia saamenkielisinä. Saamelaiskärä-
jien kielitoimistoon tarvitaan vakinainen koltansaamen kääntäjä tätä työtä varten, joka nyt tehdään 
ostopalveluna. 
 
Kääntäminen koltansaameen on samalla uuden sanaston luontia ja terminologista työtä. Virkakie-
leen kuuluvaa terminologiaa ei kuitenkaan saada vakiinnutetuksi ilman koordinoivaa kääntäjää. 
Tarvitaan vakinaista koordinoivaa kääntäjää, joka neuvottelee esim. kielenhuoltajan tai -huoltajien 
ja kääntäjien kanssa. Näin kirjakieltä pystyttäisiin kehittämään vakaalla pohjalla. 
 
 

Kielenhuolto 
 
Kielenhuoltajan tarve on suuri. Olisi hyvä, jos saataisiin vakinainen kielenhuoltaja, joka voisi toi-
mia yhteistyössä vakinaisen kielenkääntäjän kanssa. Nykyisin sekä luottamusmiehen toimisto että 
kääntäjät ottavat yhteyttä tuntemiinsa koltansaamen taitajiin kielellisissä ongelmissaan. Monesti 
koltansaameksi kirjoittaville tulee eteen sellaisia ongelmia, joihin on etsittävä ratkaisu kylän van-
himmilta asukkailta, koska tietty käsite on nuoremmilta kielen taitajilta jo unohtunut. Tämä olisi 
erinomainen tapa saada koltansaameen vakiintunut, etenkin nykyajan kielellisiä tarpeita vastaava, 
yhtenäinen sanasto. 
 
 

Tietoteknisia ongelmia 
 
Koltansaamen ortografiaan kuuluu useita merkkejä, jotka poikkeavat suomen kielen ortografiasta. 
Merkit ovat âÂ, čČ, ʒƷ, ǯǮ đĐ, ǧǦ, ǥǤ, ǩǨ, ŋŊ, õÕ, šŠ ja žŽ sekä pehmennysmerkki ´. Koltan-
saamen kirjoittaminen vaatii tällä hetkellä vielä tietoteknistä viitseliäisyyttä ja perehtyneisyyttä. 
Vaikka kirjoittajat onnistuvatkin saamaan aikaan kaikki tarvittavat merkit, ratkaisut ovat usein 



yhteensopimattomia ja merkit muuttuvat vääriksi ja tunnistettamattomiksi siirrettäessä tekstiä 
toiseen koneeseen tai järjestelmään. Tuloksena tästä esim. sanomalehtikuulutusten ja ilmoitusten 
tekstissä esiintyy edelleen virheellisiä kirjaimia, ”laatikoita” jne. koltansaamen kirjainten tilalla. 
 
Käytössä on kyllä saamelaiskieliä varten laadittuja fontteja erikoismerkkeineen, joiden avulla kir-
joittaminen on helppoa. Ongelmana on se, että monet fontit on toteutettu 8-bittiseen ympäristöön, 
jolloin syntyvät yllä kuvatut ongelmat. Universaalimerkistön eli Unicoden mukaista koodausta on 
hankalaa noudattaa helpon syöttötavan (näppäimistöajurin) puuttuessa. Merkit eivät ole koltansaa-
men kannalta ainoa tietotekninen ongelma. Lokalisoinnin puuttuessa mitkään muutkaan toiminnot 
eivät toimi oikein. Aakkostuksen ongelmat vaikeuttavat etenkin sanakirjatyötä ja luettelointia. 
 
Ongelmallista on myös se, että koltankielisistä kirjoista ja yleensäkin painotuotteista on mahdoton-
ta tehdä ammattimaisesti taitettuja ja tyylikkäitä. Fonttien rajatun merkkikattavuuden takia ei voi 
hyödyntää kaikkia typografian keinoja ulkoasussa. Nyt kirjat ja muutkin painotuotteet vaikuttavat 
ulkoasultaan aivan kotikutoisilta eivätkä ole yhtä uskottavia kuin esimerkiksi suomenkieliset kirjat 
ja painotuotteet. 
 
Aivan olennainen asia koltansaamen kirjakielen kehittämisessä ja edistämisessä on kuvattujen on-
gelmien poistaminen, jolloin sekä kirjoittaminen helpottuu että lukijat saavat luettavakseen stan-
dardeja ja oikeinkirjoitusta paremmin vastaavia tekstejä.  

 
 
Kielipesä 
 
Keväjärven ja Ivalon lapsille tulisi voida järjestää koltansaamelaista kielipesätoimintaa tai päivä-
hoitoa, jotta he oppisivat äidinkielensä voimakkaasti suomalaistavassa kieliympäristössään. Se-
vettijärven ja Nellimin alueilla samoin kuin muuallakin kolttakylissä voisi sellaisille aikuisille, 
joiden koltansaamen taito on heikko, järjestää kielipesää vastaavaa toimintaa aikuisille sovellet-
tuna esim. Sevettijärvellä muutaman vuoden ajan toimineen koltankielisen kulttuurisiida-projektin 
tapaan. Aikuisten toimintaan tulisi ottaa mukaan myös luetun ja kirjoitetun kielen käyttämisen 
vahvistaminen suullisen rinnalle. 

 
 



Koltan kielen dokumentoiminen 
 
Vielä elossa olevien, hyvin koltan kieltä osaavien henkilöiden puhuman kielen dokumentointi nau-
hoille ja videoille sekä tallenteiden litterointi ovat tärkeitä. Tallenteiden avulla voisivat jo oman 
puhekielensä menettäneet koltat opetella vanhempiensa kieltä sekä huonosti kolttaa puhuvat elvyt-
tää ja kehittää rapistunutta kielitaitoaan. Nauhoista olisi hyötyä myös sekä tutkijoille että muille 
koltan kielestä kiinnostuneille. Tallenteista kenties löytyisi sellaisiakin sanoja, jotka jo ovat kie-
lestä unohtumaisillaan eikä niitä enää käytetä jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Materiaali kartut-
taisi myös koltan kielen sanastoa.  
 
 

Koltankieliset radio- ja tv-ohjelmat 
 
Saamelaisalueella toimii Inarissa kotipaikkaansa pitävä Saamen radio, josta tulee kerran viikossa 
vajaan tunnin mittainen koltansaamenkielinen ajankohtaisohjelma. Se kuuluu vain saamelaisalueel-
la, ei muualla Suomessa. Koltansaamenkielisiä toimittajia on tällä hetkellä yksi vakinainen ja hä-
nen osa-aikainen avustajansa. Ohjelma-aikaa ja radiotoimittajia pitäisi saada lisää. Kuuluvuusalue 
pitäisi saada kattamaan koko Suomi, jotta lähetykset tavoittavat myös niitä pienen koltansaamelai-
sen kieliyhteisön jäseniä, jotka ovat lähteneet alueiltaan muualle.  
 
Saamenkieliset tv-uutiset näkyvät digitaalisina päivittäin, sama lähetys kahteen kertaan tekstitetty-
nä suomeksi. Uutiset näkyvät kaikkialla Pohjoismaissa. Tv-uutisilla ei ole yhtään koltansaamen-
taitoista toimittajaa tai edes avustajaa, joten koltansaamea kuullaan harvoin uutislähetyksissä. 
 
Tarvitaan media-alan koulutusta sekä radion että television puolella koltansaamenkielisille toimit-
tajille. Koltansaamenkieliset televisio-ohjelmat olisivat tärkeitä etenkin sen vuoksi, että niitä voi 
katsella kaikkialla Suomessa, niilläkin alueilla, joihin kolttaradion ohjelmat eivät kuulu. Näin yh-
teys kotiseutuun ja ennen kaikkea kieleen säilyisi. Digitaaliset radio- ja tv-lähetykset tarjoavat pa-
rempaa palvelua pienellekin yleisölle, tässä tapauksessa uhanalaista kotimaista kieltä puhuvalle 
kieliyhteisölle. 
 
 

Koltansaamenkielinen lehti 
 
Koltansaamenkielisen lehden julkaisemiseen tarvitaan varoja. Lehti toimisi yhdyssiteenä muualla 
asuvien kolttien ja heidän kotiseutunsa välillä, toisi kirjoitettua koltansaamea esille, tarjoaisi fooru-
min kolttakansan omille ajatuksille ja visioille sekä olisi aikanaan mm. kielitutkinnon testimateri-



aalina. Samalla se toimisi muittenkin saamelaisalueen asioiden esiintuojana ja toivon mukaan 
lisäisi ymmärtämystä eri saamelaisheimojen kesken. Lehti voisi ilmestyä myös sähköisessä 
muodossa. 
 
 

Arkistomateriaalit 
 
Monissa arkistoissa, esimerkiksi Kotuksessa, on paljon tutkijoiden ja haastattelijoiden aikoinaan 
nauhoittamaa koltansaamenkielistä materiaalia. Isovanhempiemme haastattelut ja muistelukset pi-
täisi saada hyödyttämään uusia sukupolvia entisajan elämästä kertovana materiaalina, mutta ennen 
kaikkea koltansaamen elvyttäjänä. Niiden sanavarasto rikastuttaisi nykyistä koltansaamea, josta 
monet tärkeät sanat ovat vaihtuneet suomenkielisiin lainoihin, koska alkuperäinen koltansaamen-
kielinen sana on unohtunut. 
 
Nauhoitetuista koltansaamenkielisestä materiaalista pitäisi koota arkistotiedot. Sen jälkeen palkata 
litteroijia, jotka saattaisivat arkistomateriaalin nykyortografialla luettavaan muotoon. Mahdollisesti 
materiaaleista voitaisiin muokata kirja/kirjoja sekä oppimateriaaliksi että kaunokirjallisiksi tai his-
toriallisiksi lukupaketeiksi koltille itselleen ja muillekin koltta-asioista kiinnostuneille. 
 
Tallenteet ehkä sinällään tai muokattuina sopisivat kielitutkinnon ja äidinkielisen koltansaamen 
ylioppilastutkinnon kuuntelumateriaaliksi, josta on huutava pula. 
 
Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitokseen on koottu tiedot kolttaleuddien nauhoittei-
den sijaintipaikoista. Vanhojen kolttaleuddien litterointi on meneillään. 
 
 
 

Kuluvan vuoden aikana aloitettuja toimia kielen 
ja kulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi 
 
 
Koltan kielen ja kulttuurin yhdistys 
 
Sevettijärvellä pidettiin 1.11.2006 koltansaamen kielen ja koltansaamelaisen kulttuurin yhdistyk-
sen perustamiskokous. Yhdistys otti nimekseen Saa´mi Nue´tt. Sen kotipaikka on Koltta-alue Ina-
rin kunnassa ja sen virallisia kieliä ovat koltansaame ja suomi. Yhdistys pyritään rekisteröimään 



mahdollisimman pian. Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on koltansaamelaisen kult-
tuuriperinnön siirtymisen turvaaminen seuraaville sukupolville, koltansaamen kielen ja koltan-
saamelaisen kulttuurin elvyttäminen ja kehittäminen, ja siitä tiedottaminen sekä kolttakansan 
yhteenkuuluvuuden lujittaminen. Yhdistyksen toiminta-alue on kolttien perinteinen asuinalue Suo-
messa, Venäjällä ja Norjassa. 
 
On erinomainen asia, että koltat ovat nyt itsekin sisäistäneet kulttuurinsa ja kielensä katoamisen 
uhan, jonka ulkopuoliset ovat todenneet jo aikaisemmin. Kun säilyttämisen ja kehittämisen tarve 
lähtee ihmisistä itsestään, voidaan odottaa tuloksia. Siitä on hyvänä esimerkkinä inarinsaamen kie-
len nousu. 
 
 

Elinkeinot ja kolttakulttuuri käsikädessä –kehittämishanke 
 
Sevettijärven elinkeinojen kehittämiseksi ja kolttakultturin säilyttämiseksi käynnistettiin 1.4.2006 
kehittämishanke, joka kestää vuoden 2007 lokakuun viimeiseen päivään saakka. 
 
Hankkeen avulla on 

- rakennettu Suonikylän kesäpaikan pirtti ja jalka-aitta, jotka on pystytetty Perinnetalon piha-
piiriin lammen rannalle aivan aidon näköiseen ympäristöön   

- aloitettu 6.9.2006 Suonikylän talvikylässä pidettyjen kokoontumisten tapaan Sevettijärven 
’Iloa elämään – Kulttuuri kunniaan’ -illat, jotka ovat poikineet tähän mennessä jo pari 
kylätapahtumaa ja 

- vahvistettu aiemmin aloitettua yhteistyötä Venäjän kolttasaamelaisten kanssa. 
 
Kaikki tämä osoittaa, että kolttakansan tietoisuus oman kielensä ja kulttuurin uhanalaisuudesta on 
herännyt, ja on ryhdytty vastatoimiin kielen ja kulttuurin pelastamiseksi. Kaikesta emme kuiten-
kaan selviä yksin, vaan tarvitsemme myös ulkopuolista tukea ideoittemme ja projektiemme totetut-
tamiseen. 
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