
å r s m e l d i n g
2012

Kainun institutti Kvensk institutt



å r s m e l d i n g



Vår formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og in-
formasjon om kvensk språk og kultur, og fremme bruken av kvensk i 
samfunnet.

M I E  –  S I E  –  M E T

J E G  –  D U  –  V I

Vi skal inkludere og informere, vi skal bidra og vi skal delta. Det er vår 
visjon, og vi gjør vårt beste for å leve opp til den. I årsmeldingen vår for 
2012 gir vi dere ett kortfattet innblikk i våre arbeidsoppgaver i løpet av 
ett år.

Dere vil se at våre arbeidsoppgaver er veldig varierte, omfattende og 
spennende. 

Takk til alle som er med å bidrar til utviklingen og i arbeidet med kvensk 
språk og kultur!

Daglig leder
Hilde Skanke

å r s m e l d i n g
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Kainun inStitutti – KvenSK inStitutt 

ble sTIfTeT I 2005. InsTITuTTeT ble 

offIsIelT åpneT 14. junI 2007 og 

har VærT I full DrIfT sIDen. KVensK 

InsTITuTT er eT nasjonalT senTer for 

KVensK språK og KulTur. InsTITuTTeT 

DrIVes meD en grunnsTøTTe fra KIrKe- 

og KulTurDeparTemenTeT. InsTITuTTeTs 

nasjonale oppgaVer er å eTablere 

og DrIfTe eT KVensK språKråD samT å 

DrIVe opplysnIngsarbeIDe om språK 

og KulTur.
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Kainun inStitutti – KvenSK inStitutt ble stiftet 13. desember 
2005. Dette er instituttets sjuende årsrapport. årsrapporten omfat-
ter satsningsområder generelt for instituttet og virksomheter utrettet i 
2012.

regnskapet for 2012 legges ut på vår hjemmeside 
www.kvenskinstitutt.no

 

■ Daglig leder Hilde Skanke 100%

■ undervisningsleder terje aronsen 100%

■ Informasjons- og kulturarbeider Mervi Haavisto 100%

■ språk- og kulturmedarbeider Pirjo Paavalniemi 100%

■ språk- og kulturmedarbeider Karin larsen 50%

■ prosjektleder Kaisa Maliniemi 100%

■ administrasjonsmedarbeider Wigdis Farstad 45%

arbe idsoppgaver og st i ll inger
 
Daglig leDer
administrasjon, personalansvar, utadrettet arbeid, nettverksbygging 
og språkarbeidssekretær.
unDerviSningSleDer
Kurs, kursmateriell og oversettelser.
inForMaSjonS- og KulturMeDarbeiDer 
Kommunikasjonsarbeid, utstillinger og markedsføring.
SPråK- og KulturMeDarbeiDer
læremateriell, oversettelser, prosjekt av kulturell art.
aDMiniStraSjonSMeDarbeiDer
Daglige gjøremål i bank og butikk, salg, fakturering og kontorarbeid.

i n n l e d n i n g

a n s a t t e

foTo: IVar johansen
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Utvikle kvensk språk  
■ opprette og drifte kvensk språknemd.

■ engasjere seg i Fou-arbeid for kvensk språkutvikling.

Fremme læring og bruk av kvensk i samfunnet  
■ tilrettelegge for kvenske språkreir i barnehager.

■ bistå skoleverket med å etablere kvensk som skolefag.

■ tilby etterutdanningstilbud for voksne.

Informasjon om kvensk språk og kultur 
■ etablere og drifte kvensk portal med informasjonstjenester  

    på nett.

■ arrangere utstillinger, delta på arrangement og annet         

    informasjonsarbeid.

Fremme kvensk kultur som grunnlag for folk til 
folk kontakt, reiseliv og næringsutvikling 
■ tiltak for barn og ungdom.

■ å utvikle nettverk innad i norge og internasjonalt i  

    nordområdene og i det østersjøfinske språkområdet.

■ å oppnå at kvensk blir en del av regjeringens    

    nordområdesatsing innenfor kultur- og næringsutvikling.

Innenfor alle virksomhetsområder legges det stor 
vekt på samarbeid med andre fagmiljøer.

s a t s n i n g s o m r å d e r

foTo: nIKITa hIlKo

«HveM er jeg – KuKa Mie oon» -TeaTerforesTIllIng meD KVensKe og KarelsKe 
ungDommer ble VIsT I forbInDelse meD norsKe KulTurDager I russlanD. 
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Det Har vært DriFtet to språkorgan ved 
Kvensk institutt:  Kvensk språkråd, etablert i 
2007 og Kvensk språkting, etablert i 2008. 
etter at funksjonstiden til Kvensk språkråd gikk 
ut i april 2010 har Kvensk språkting vært driftet 
alene. 

representantene i Kvensk språkting består av 
språkbrukere, det har vært viktig å samle repre-
sentanter fra de ulike kvenske språkmiljø i Vest- 
og øst-finnmark. I 2012 lyktes det også å finne 
to representanter fra nord-Troms.

Disse er representantene i Kvensk språkting: 
•	 Dagny olsen er leder og tidligere kvensklæ-

rer i alta. 
•	 nestleder er trygg jakola fra Vestre jakob-

selv, tidligere utdanningsdirektør i finnmark. 
•	 leena Pedersen fra Vestre jakobselv er 

finsklærer i Vadsø. 
•	 Henry osima fra bugøynes er tidligere leder 

i norske Kveners forbund. 
•	 Kyrre isaksen fra lakselv er lærer.
De nyvalgte representantene fra skibotn i nord-
Troms heter alfred Seppola og georg olde-
relv.

Det Har vært avHolDt tre språktingsmøter i 
2012 og et dialogmøte. Dialogmøtet ble avholdt 
i Tromsø, de inviterte var deltakere fra forskjellige 
språkmiljøer. Dette for å få kjennskap til hvilke 
prinsipper som er lagt til grunn for arbeidet som 
er gjort i de forskjellige språkmiljøer og hvilke 
erfaringer de har gjort seg. 

De inviterte foredragsholdere til dialogmøtet var:
•	 Hannu töyrylä om språkplanlegging og 

håndtering av låneord i meänkieli.
•	 lars vikør om erfaringer fra språkplanleg-

ging og språk økt i norge.
•	 trond trosterud om orientering om elek-

troniske ordbøker og eventuelle muligheter 
for å parallell kjøre  terminologiutvikling og 
ordboksarbeid.

•	 rolf olsen om status for språkplanlegging 
og terminologiutvikling i nordsamisk.

Ved en senere anledning vil vi få innspill fra det 
sørsamiske språkmiljøet.

språktinget har følgende punkter å legge til 
grunn for det videre arbeidet:
•	 ordbøker må sammenlignes og samkjøres.
•	 orddannelse: hvor trenger man ord mest? 

for eksempel i moderne teknologi, i skole, i 
administrasjon, i biler, i båter, i idretter?

•	 skal man ta i bruk frekvente ord til barn, i 
hverdagen, i forbindelse med praktiske gjø-
remål eller i ruijan Kaiku?

•	 målet er å få flere til å ta i bruk kvensk språk, 
her må man få ord som barn og unge kan 
kjenne seg igjen i.

graMMatiKKen gjøreS klar for utgivelse i 
2013. Dette arbeidet gjøres av eira Söderholm 
på oppdrag av språktinget. Den ferdigstilte 
grammatikken skal også gjøres om til datafor-
mat.

d r i f t s å r e t  2012
normer ing av  skr iftspråk og 
utv ikl ing av  språknormer ing

”uuet laulut – ođđa lávlagat – nye Sanger” er eT musIKKprosjeKT 
for og meD ungDom som ønsKer å synge på mInorITeTsspråK. måleT 
meD prosjeKTeT er å sTyrKe og synlIggjøre mInorITeTsspråKene på 

norDKaloTTen og sKape nye KulTurelle arenaer for ungDom.
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foTo: merVI haaVIsTo
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i 2012 Har vi hatt to kurs for viderekommen-
de 2 og 3, disse ble holdt i oslo. ett nybe-
gynnerkurs ble arrangert i børselv for porsan-
gerværingene. I tillegg har nordreisa, alta og 
oslo avholdt hvert sine nybegynner kurs med 
vårt kursmateriale, men med egne kurshol-
dere. hver av kursene har en varighet på 30 
timer. Kursmaterialet for viderekommende ba-
serer seg på det nettbaserte kurset aikamat-
ka, som er et samarbeid mellom instituttet, 
Vennesla videregående skole og nrK. mer 
om aikamatka: http://www.dialektxperten.no/
aikamatka.html 

overSettelSer til KvenSK er et veldig 
tidkrevende arbeid da språket pr i dag ikke 
er like funksjonelt i alle språklige domener. 
Det jobbes kontinuerlig med oversettelser og 
tekstproduksjon, samt språklig dokumenta-
sjon. oversettelsen av «arkivdokumentene 
forteller» av Kaisa maliniemi er i full gang, læ-
rebok tekster, tekster til barnebok, rim og re-
glekort, ideperm, nyhetstekster til våre hjem-
mesider, pressemeldinger, tegneseriestripene 
i ruijan Kaiku, utstillingstekster og sanger 
gjøres fortløpende, og oversettelsene for Den 
norske kirke er ferdigstilt. antall gudstjenester 
på kvensk er økende, i år har vi oversatt til tre 
gudstjenester. 

vi Har veDtatt at i språkåret 2013 skal 
arbeidet med den elektroniske ordboka pri-
oriteres. små språk gis med språkteknolo-

gi, nye muligheter for å møte kravene fra en 
moderne verden. Dette redskapet er viktig for 
kvensk språkutvikling fordi den også vil kunne 
brukes til å overvåke kvensk språkbruk, og 
samle nyord til det kvenske ordforrådet. Den 
vil danne grunnlag for ordretteprogram og pe-
dagogisk programvare. sammen med profes-
sor i samisk språkteknologi Trond Trosterud 
og professor i finsk leena niiranen fra uiT, 
skal ansatte nå kurses i å lage analyse- og 
retteprogram: http://www.kvenskinstitutt.no/
eget-sprakarbeid/kvensk-sprakteknologipro-
sjekt/ 

yr.no ble publisert i 2010. Vi jobber nå med 
utbedringer, endringer og tilpasninger.

«KieliFooruMi» er et Facebook-gruppe 
vi opprettet i 2012 for de som daglig jobber 
med kvensk. her diskuteres og utveksles ord, 
uttrykk og talemåter. lukket gruppe finnes 
på addresse: https://www.facebook.com/
groups/kielifoorumi/. alle interesserte er vel-
kommen til å være med.

tilSteDeværelSe På SoSiale medi-
er er viktig for synlighet og tilgjengelighet. 
I 2012 har vi oversatt facebook til kvensk. 
Det gir mulighet til å bruke facebooks ho-
vedfunksjoner på to dialektformer, øst eller 
vest. les mer: http://www.kvenskinstitutt.
no/2012/11/facebooks-mest-brukte-funksjo-
ner-pa-kvensk/

s p r å k u t v i k l i n g

FacebooK På KvenSK, hefTeT «allmenn InnførIng I sKrIVIng aV KVensK», 
 facebooK-gruppe «KIelIfoorumI», foTouTsTIllIngen «KIVIVäKI - sTeInfolKeT», 

logoen TIl TeaTerprosjeKTeT «KuKa mIe oon? - hVem er jeg?», 
musIKKprosjeKTeT«uueT lauluT - ođđa láVlagaT - nye sanger», foTouTsTIllIng 

«eleTTy elämä - leVD lIV» og museumsKafé «VanhoI pyssyjoVen KuVVII - Dološ 
bIssojoh’ goVaT - gamle børselVbIlDer».



1111



12

FotoKalenDeren «pohjaIsen IhmIssII - olbmoT DaVVIn – 
mennesKer I norD» Kom uT for fjerDe gang.

Kainun inStitutti – KvenSK inStitutt 
har et godt samarbeid med andre institu-
sjoner og organisasjoner i arbeidet med å 
revitalisere kvensk språk og kultur. 

Vadsø museum – ruija kvenmuseum, 
halti kvenkultursenter IKs, storfjord 
språksenter, norske Kveners forbund, 
kulturskolene i porsanger, Karasjok, stor-
fjord og Kåfjord, porsanger kommune, 
rDm – porsanger museum, porsanger 
historielag, Den norske kirke og språkrå-
det er samarbeidspartnere som er helt 
avgjørende for vårt arbeid med språk- og 
kulturutviklingsarbeid. 

SaMarbeiDSProSjeKtet MeD sjøsamisk 
kompetansesenter i billefjord og tre-
språklighetskalenderen gir resultater, og 
vi kunne i 2012 gi ut fotokalenderen for 

fjerde gang.
Temaet for kalenderen «Pohjaisen ih-

missii - olbmot davvin – Mennesker i 
nord 2013» var revitalisering av kvensk 
og sjøsamisk språk og kultur.

anSatte veD KvenSK inStitutt og 1. 
amanuensis eira söderholm ved uiT gav ut 
heftet «allmenn innføring i skriving av 
kvensk» i 2012. heftet er et resultat og en 
forsmak på de vedtak språktinget har gjort i 
normeringen av kvensk skriftspråk. heftet er 
trykket opp og utgitt, samt at det er tilgjenge-
lig på Issuu.com/Kvenskinstitutt.

graFiSK DeSign: dette arbeidet gjør vi mye 
av. av denne type arbeid i 2012 kan vi nevne; 
porsanger sangboka, fotokalenderen, utstillin-
gen eletty elämä, uuet laulut, teaterprosjektet 

u t a d r e t t e t  a r b e i d
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mervi haavisto

kalenteri_vuoele_2013.indd   16 13.11.2012   13:47:01

AUKUSTIKUU BORGEMÁNNU AUGUST
Maanantai 
Vuossárga 
Mandag

Tiistai 
Maŋŋebárga 
Tirsdag

Keskiviikko 
Gaskavahkku 
Onsdag

Tuorestai 
Duorastat 
Torsdag

Perjantai 
Bearjadat 
Fredag

Lauvantai 
Lávvardat 
Lørdag

Sunnuntai 
Sotnabeaivi 
Søndag

31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1

kvääni Agnes Eriksen on kirjoittanu mailman ensimäiset kvääninkieliset lastenkirjat Kummitus ja Tähtipoika/Spøkelset og Stjernegutten 1 ja 2. Täälä Porsanginvuonon fierualla asustaa muistelusten kiviväki. Näistä 
kivifiguureista Agnes oon saanu inspirašuunin ja luonu rikhaan fantasiamailman niin lapsile ko raavhaile. Agnes oon nyt alkanu kirjoittamhaan ja kuvvaamhaan kolmatta lastenkirjaa. sámi Agnes Eriksen lea čállán máilmmi 
vuosttas kveanagielat mánáidgirjjiid Kummitus ja Tähtipoika/Spøkelset og Stjernegutten 1 ja 2. Dáppe Porsáŋgguvuona fiervvá geađgefigurain lea son ožžon inspirašuvnna iežas muitalusaide mat leat oaivvilduvvon sihke mánáide 
ja ollesolbmuide. Agnes lea dál čállime ja govveme goalmmat mánáidgirjji. norsk Agnes Eriksen har skrevet verdens første kvenskspråklige barnebøker Spøkelset og Stjernegutten 1 og 2. I fjæra i Porsangerfjorden finnes 
fortellingenes steinfolk. Steinfigurene har inspirert henne til å skrive fortellinger som er beregnet for barn og voksne. Agnes arbeider for tiden med den tredje barneboka.

Kruununpr. Mette-Marit 
Kruvnnapr. Mette-Marit
Kronprinsesse Mette-Marit

Saameflakun päivä
Sámi leavgga beaivi 
Sameflaggets dag

Saameraatin perustamispv. 
Sámiráđi vuođđudanbeaivi 
Samerådets stiftelsesdag

Laurinpäivä
Lávrebeaivi 
Larsok

Viiminen koiranpäivä
Maŋimuš beatnatbeaivi
Hundedagene slutter

+

t

3

3

g

    09.08. YK:n kansalinen alkuperäiskanssoin päivä / ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotbeaivi / FNs internasjonal urfolksdag 
15.08. Marjanpäivä syksylä / Márjjábeaivi čakčat / Marimesse om høsten

    26.08. Ruottin Saametingan perustamispäivä / Ruoŧa Sámedikki vuođđudanbeaivi / Sametinget i Sverige ble opprettet

Perttulinpäivä 
Bárdebeaivi 
Barsok

kalenteri_vuoele_2013.indd   17 13.11.2012   13:53:30



14

«Kuka mie oon?» -logo og markedsføring, 
heftet «allmenn innføring i skriving av kvensk», 
utstillingen i forbindelse med boklanseringen 
av barnebøkene til agnes eriksen, layout og 
lansering av de nye hjemmesidene våre.

vi Har overtatt anSvaret for læremid-
delnettstedet Kvensk.no, og arbeidet er 
under planlegging. siden vil oppdateres og 
fornyes, her vil alt læremateriale vi har publi-
seres.

«MeMory boxeS» er et internasjonalt pro-
sjekt som varer i to år, gjennom grundtvig 
læringspartnerskap. Tanken bak prosjektet er 
å samle en felles europeisk «minneeske» der 
man har forskjellige minner knyttet til sanser 
fra forskjellige kulturer og individer. «minne-

esken» vil blant annet inneholde lydopptak, 
videoklipp, korte fortellinger, undervisnings-
materiale, fotografier og nettutstillinger. 

I dette prosjektet skaper vi oss også egne 
aktiviteter lokalt, i form av workshops, språk-
kafé eller kurs knyttet til sanser og minner.

«HveM er jeg – KuKa Mie oon» er en te-
aterforestilling som ble vist i forbindelse med 
norske kulturdager i russland. 

prosjektet er et samarbeidsproduksjon med 
Kvensk ungdomsnettverk, Kvensk institutt og 
Den internasjonale ungdomsklubben solveig i 
petrozavodsk. 

forestillingen handlet om språk og identitet 
og fikk stor oppmerksomhet. Det var kvenske 
og karelske ungdommer som deltok i ar-
rangement.

foTo: merVI haaVIsTo
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FotoutStillingen «eleTTy elämä - leVD lIV» meD bIlDer aV børselVVærInger aV 
hanna h. hansen uTsTIlT meD gamle bruKsTIng.

MinoritetSKonSerten  «uuet laulut - 
ođđa lavlagat – nye sanger» for barn 
og unge holdt sin felleskonsert i Kultursa-
len i lakselv 18.-20. mai. 

på grunn av økonomi ble workshopen 
i forbindelse med arrangementet justert 
ned, det samme ble antall deltakere og 
antall konserter. Vi har tidligere hatt to kon-
serter, en på dagtid for skolene og en på 
ettermiddag for alle. men vi gjennomførte 
et flott felles arrangement i samarbeid med 
kulturskolene i porsanger, Karasjok, Kåf-
jord og storfjord. 

Det var 30 deltakende barn og unge med 
egne band og vokalister.

rDM - PorSanger MuSeuM og porsanger 
historielag er gode samarbeidspartnere 

ved innsamling av opplysninger til gamle 
bilder. Vi har i 2012 hatt ett felles arrange-
ment hvor vi har kombinert en kafé med 
historie og fotografier. flere slike arrange-
menter planlegges.

StrengtHening tHe cultural activiti-
es and enlivening menaced language in 
area of leningrad: Vi har sammen med 
generalsekretær I norske Kveners for-
bund deltatt på møter I forbindelse med et 
ngo-prosjekt som har som mål å styrke 
ingermannlandsk og vatjisk språk og kultur 
I russland gjennom kulturelle aktiviteter. 

møtene ble arrangert i st petersburg 2.-
4. oktober av Inkerin kulttuuriseura. Kaisa 
malineimi fra Kvensk institutt er prosjekt-
koordinator i norge.



16

i 2012 Har vi utgitt SPråKHeFtet «all-
menn innføring i skriving av kvensk».

vi Har PubliSert oMtale av den første 
barnebok på kvensk og norsk. agnes eriksen 
«Kummitus ja tähtipoika/spøkelset og stjer-
negutten 1 og 2» i nordnorsk magasin nr. 1. 
2012 side 27.

vi Har vært DeltaKenDe i baaSKi-uKa i 
nord-Troms 2012, åpning av utstillingen «Tiet 
ruijhaan» i Tromsø 1. juli, samt et minisemi-
nar og workshop i forbindelse med utstillin-
gen 28. september ved Tromsø museum, 
pajala-markedet 2012, har hatt møte med 
Tornedalsteater 4.-5.6., deltatt med lynkurs i 
kvensk og foredrag på porsangervertsskaps 
kurs, stand på glad lakselv-dagene, sam-
arbeide/møte med porsanger kommune og 
samisk språksenter om et Kvensk språksen-
ter i porsanger.

På FinnMarK internaSjonale littera-
turfestival 29.2.–4.3. deltok vi med foredra-
get «Kvenskspråklig litteratur med spesielt 

blikk på alf nilsen-børsskog» og et lynkurs i 
kvensk.

vi HolDt ForeDrag i norDreiSa, halti 
kvenkultursenter den 26. april om «Kven-
skspråklig litteratur – en ny vår for gammelt 
språk» og på Tromsø museum 9. september 
om «Kvenlitteratur i nord».

vi Har ogSå noMinert dokumenter til 
norges dokumentarv og var til stede på of-
fentliggjøringsseremonien hos norsk Kultur-
råd i oslo.

KvenSK inStitutt er veldig deltakende på 
mange arenaer, vi har et godt samarbeid og 
nettverk rundt oss. spesielt viktig er norske 
Kveners forbund, halti kvenkultursenter IKs, 
storfjord språksenter, ruija kvenmuseum, 
språkrådet, språkåret 2013, kulturskoler i 
finnmark og nord-Troms, Den norske kirke 
og porsanger museum. samarbeidet med 
uiT om elektronisk ordbok blir spesielt spen-
nende framover.

p u b l i k a s j o n e r / d e l t a k e l s e

HeFtet «allmenn 
InnførIng I sKrIVIng aV 
KVensK» Kan leses og 
lasTes neD på Issuu.com/
KVensKInsTITuTT, hVor 
VI legger uT alle Våre 
publIKasjoner.
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SoMMerutStilligen  
«KIVIVäKI - sTeInfolKeT» 

gaV eT helT nyTT 
perspeKTIV TIl 

porsangernaTuren. 
agnes erIKsen har fåTT 

InspIrasjon TIl bIlDer aV 
spennenDe fIgurer på 

fjæresTeIn. 

i ForbinDelSe MeD agneS eriKSen sin 
utgivelse av de kvenske barnebøkene «spø-
kelset og stjernegutten» laget vi utstillingen 
«Kiviväki - Steinfolket» som besto av 
bildene i bøkene, utstilt med steiner og garn. 
utstillingen sto framme fra 21.6.–31.8. og ble 
besøkt av ca 200 personer.

Fra 5.11.–5.12. HaDDe vi utstillingen «eletty 
elämä – levd liv», utstillingen er basert på 
portretter av eldre børselvværinger, tatt av 

hanna horsberg hansen, og gamle bruks- og 
nyttegjenstander fra børselv. utstillingen er en 
del av dokumenteringen til prosjektet «me-
mory boxes» som vi deltar i. Den ble sett av 
ca 150 personer.

«ja taKK – begge Deler» er en utstilling fra 
ringve museum om minoriteter. Vi har over-
satt de kvenske utstillingstekstene til utstillin-
gen. Den sto fra 6.12.2012-5.2.2013 og ble 
besøkt av ca 50 personer.

u t s t i l l i n g e r

  Irene persen                           Trond Trosterud                            leena niiranen
  sign        sign     sign 

    jan persen                               egil borch
           sign       sign

foTo: agnes erIKsen



”uuet laulut – ođđa 
lávlagat – nye Sanger”  

marIa lyngmo seppälä
meD ‘lähDe poIs’.

foTo: merVI haaVIsTo
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