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Kainun institutti

Kvensk institutt

årsmelding

2012

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

MIE – SIE – MET
JEG – DU – VI
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
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driftsåret 2012

10 språkutvikling
1 2 u ta d r e t t e t a r b e i d
16 publikasjoner/
d e lt a k e l s e
17 utstillinger

i n stituttet
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 Kirkeog kulturdepartementet. Instituttets
nasjonale oppgaver er å etablere
og drifte et kvensk språkråd samt å
drive opplysningsarbeide om språk
og kultur.
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foto: Ivar Johansen

innledning
stiftet 13. desember
2005. Dette er instituttets sjuende årsrapport. Årsrapporten omfatter satsningsområder generelt for instituttet og virksomheter utrettet i
2012.
Regnskapet for 2012 legges ut på vår hjemmeside
www.kvenskinstitutt.no

Kainun institutti – Kvensk institutt ble

ansatte
■ 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%

ARBEIDSOPPGAVER OG STILLINGER
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.
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foto: nikita hilko
«Hvem er jeg – Kuka mie oon» -teaterforestilling med kvenske og karelske

ungdommer ble vist i forbindelse med norske kulturdager i Russland.

satsningsområder
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.
7

driftsåret

2012

N o r m e r i n g av s k r i f t s p r å k o g
u t v i k l i n g av s p r å k n o r m e r i n g
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 representanter fra de ulike kvenske språkmiljø i Vestog Øst-Finnmark. I 2012 lyktes det også å finne
to representanter fra Nord-Troms.
Det har vært driftet

Disse er representantene i Kvensk språkting:
• Dagny Olsen er leder og tidligere kvensklærer i Alta.
• Nestleder er Trygg Jakola fra Vestre Jakobselv, 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 NordTroms heter Alfred Seppola og Georg Olderelv.
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.

Det har vært avholdt

8

De inviterte foredragsholdere til dialogmøtet var:
• Hannu Töyrylä om språkplanlegging og
håndtering av låneord i meänkieli.
• Lars Vikør om erfaringer fra språkplanlegging og språk økt i Norge.
• Trond Trosterud om orientering om elektroniske 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 gjøremål 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 dataformat.

”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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språkutvikling
I 2012 har

vi hatt to kurs for viderekommende 2 og 3, disse ble holdt i Oslo. Ett nybegynnerkurs ble arrangert i Børselv for porsangerværingene. I tillegg har Nordreisa, Alta og
Oslo avholdt hvert sine nybegynner kurs med
vårt kursmateriale, men med egne kursholdere. Hver av kursene har en varighet på 30
timer. Kursmaterialet for viderekommende baserer seg på det nettbaserte kurset Aikamatka, som er et samarbeid mellom instituttet,
Vennesla videregående skole og NRK. Mer
om Aikamatka: http://www.dialektxperten.no/
aikamatka.html

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 pedagogisk programvare. Sammen med professor 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-sprakteknologiprosjekt/

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 dokumentasjon. Oversettelsen av «Arkivdokumentene
forteller» av Kaisa Maliniemi er i full gang, lærebok tekster, tekster til barnebok, rim og reglekort, ideperm, nyhetstekster til våre hjemmesider, 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.

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

at i Språkåret 2013 skal
arbeidet med den elektroniske ordboka prioriteres. Små språk gis med språkteknoloVi har vedtatt

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 velkommen til å være med.
«Kielifoorumi»

medier er viktig for synlighet og tilgjengelighet.
I 2012 har vi oversatt Facebook til kvensk.
Det gir mulighet til å bruke Facebooks hovedfunksjoner på to dialektformer, øst eller
vest. Les mer: http://www.kvenskinstitutt.
no/2012/11/facebooks-mest-brukte-funksjoner-pa-kvensk/

Tilstedeværelse på sosiale

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».
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Fotokalenderen «Pohjaisen ihmissii - Olbmot davvin –

Mennesker i Nord» kom ut for fjerde gang.

utadrettet arbeid
Kainun institutti – Kvensk institutt

har et godt samarbeid med andre institusjoner 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, Storfjord og Kåfjord, Porsanger kommune,
RDM – Porsanger museum, Porsanger
historielag, Den norske kirke og Språkrådet er samarbeidspartnere som er helt
avgjørende for vårt arbeid med språk- og
kulturutviklingsarbeid.
Sjøsamisk
kompetansesenter i Billefjord og trespråklighetskalenderen gir resultater, og
vi kunne i 2012 gi ut fotokalenderen for

Samarbeidsprosjektet med
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fjerde gang.
Temaet for kalenderen «Pohjaisen ihmissii - Olbmot davvin – Mennesker i
Nord 2013» var revitalisering av kvensk
og sjøsamisk språk og kultur.
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 tilgjengelig på Issuu.com/Kvenskinstitutt.

Ansatte ved kvensk institutt

dette arbeidet gjør vi mye
av. Av denne type arbeid i 2012 kan vi nevne;
Porsanger sangboka, fotokalenderen, utstillingen Eletty elämä, Uuet laulut, teaterprosjektet
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Saameflakun päivä
Sámi leavgga beaivi
Sameflaggets dag
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Viiminen koiranpäivä
Maŋimuš beatnatbeaivi
Hundedagene slutter

Laurinpäivä
Lávrebeaivi
Larsok

Perttulinpäivä
Bárdebeaivi
Barsok

Saameraatin perustamispv.
Sámiráđi vuođđudanbeaivi
Samerådets stiftelsesdag

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
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.
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«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.
for læremiddelnettstedet Kvensk.no, og arbeidet er
under planlegging. Siden vil oppdateres og
fornyes, her vil alt læremateriale vi har publiseres.

Vi har overtatt ansvaret

er et internasjonalt prosjekt 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-

«Memory boxes»

foto: mervi haavisto
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esken» vil blant annet inneholde lydopptak,
videoklipp, korte fortellinger, undervisningsmateriale, fotografier og nettutstillinger.
I dette prosjektet skaper vi oss også egne
aktiviteter lokalt, i form av workshops, språkkafé eller kurs knyttet til sanser og minner.
«Hvem er jeg – Kuka mie oon» er en teaterforestilling 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 arrangement.

«Uuet laulut Ođđa lavlagat – Nye sanger» for barn
og unge holdt sin felleskonsert i Kultursalen 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 konserter, 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, Kåfjord og Storfjord.
Det var 30 deltakende barn og unge med
egne band og vokalister.

Minoritetskonserten

og Porsanger
Historielag er gode samarbeidspartnere
RDM - Porsanger Museum

ved innsamling av opplysninger til gamle
bilder. Vi har i 2012 hatt ett felles arrangement hvor vi har kombinert en kafé med
historie og fotografier. Flere slike arrangementer planlegges.
Activities and enlivening menaced language in
area of Leningrad: Vi har sammen med
Generalsekretær I Norske Kveners Forbund 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 prosjektkoordinator i Norge.

Strengthening the Cultural

Fotoutstillingen «Eletty elämä - Levd liv» med bilder av børselvværinger av

Hanna H. Hansen utstilt med gamle bruksting.
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heftet «Allmenn
innføring i skriving av
kvensk» kan leses og
lastes ned på issuu.com/
kvenskinstitutt, hvor
vi legger ut alle våre
publikasjoner.

publikasjoner/deltakelse
I 2012 har vi utgitt språkheftet

«All-

menn innføring i skriving av kvensk».

blikk på Alf Nilsen-Børsskog» og et lynkurs i
kvensk.

Vi har publisert omtale

av den første
barnebok på kvensk og norsk. Agnes Eriksen
«Kummitus ja tähtipoika/Spøkelset og stjernegutten 1 og 2» i Nordnorsk magasin nr. 1.
2012 side 27.

Vi holdt foredrag i Nordreisa ,

Vi har vært deltakende i Baaski-uka i
Nord-Troms 2012, åpning av utstillingen «Tiet
Ruijhaan» i Tromsø 1. juli, samt et miniseminar og workshop i forbindelse med utstillingen 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, samarbeide/møte med Porsanger kommune og
Samisk språksenter om et Kvensk språksenter i Porsanger.

Vi har også nominert

litteraturfestival 29.2.–4.3. deltok vi med foredraget «Kvenskspråklig litteratur med spesielt
På Finnmark internasjonale
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Halti
kvenkultursenter den 26. april om «Kvenskspråklig litteratur – en ny vår for gammelt
språk» og på Tromsø museum 9. september
om «Kvenlitteratur i Nord».
dokumenter til
Norges dokumentarv og var til stede på offentliggjøringsseremonien hos Norsk Kulturråd 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 spennende framover.

sommerutstilligen

«Kiviväki - Steinfolket»
gav et helt nytt
perspektiv til
Porsangernaturen.
Agnes Eriksen har fått
inspirasjon til bilder av
spennende figurer på
fjærestein.

Foto: agnes eriksen

utstillinger
sin
utgivelse av de kvenske barnebøkene «Spøkelset 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.

I forbindelse med Agnes Eriksen

utstillingen «Eletty
elämä – Levd liv», utstillingen er basert på
portretter av eldre børselvværinger, tatt av

Fra 5.11.–5.12. hadde vi

Hanna Horsberg Hansen, og gamle bruks- og
nyttegjenstander fra Børselv. Utstillingen er en
del av dokumenteringen til prosjektet «Memory boxes» som vi deltar i. Den ble sett av
ca 150 personer.
er en utstilling fra
Ringve museum om minoriteter. Vi har oversatt de kvenske utstillingstekstene til utstillingen. Den sto fra 6.12.2012-5.2.2013 og ble
besøkt av ca 50 personer.

«Ja takk – begge deler»

Irene Persen
Trond Trosterud
Leena Niiranen
		sign				 sign					sign
			
			

Jan Persen
sign 				

Egil Borch
sign
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”Uuet laulut – Ođđa
lávlagat – Nye sanger”
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Maria Lyngmo Seppälä
med ‘Lähde pois’.
foto: mervi haavisto

