Inarinsaamen kielen opetus 2017–2018
Anarâškielâ máttááttâs 2017–2018
Syksy 2017 / Čohčâ 2017
Perusopinnot / Vuáđu-uápuh
683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op)
683660P Inarinsaamen suullinen käyttö I (5 op)
683662P Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (5 op)
Aineopinnot / Amnâsuápuh
683664A Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (5p)
683665A Inarinsaamen lauseoppi (5 op)
683666A Inarinsaamen suullinen käyttö II (5 op)
683670A Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö (5 op) ja kandiseminaari
Syventävät opinnot / Čiäŋudeijee uápuh
683676S Valinnaiset syventävät opinnot (5 - 10 op)
683677S Graduseminaari (10 op)

Kevät 2018 / Kiđđâ 2018
Perusopinnot / Vuáđu-uápuh
683660P Inarinsaamen suullinen käyttö I (5 op) jatkuu
683662P Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (5 op) jatkuu
683661P Inarinsaamen peruskurssi II (5 op)
683663P Inarinsaamen kirjallinen käyttö I (5 op)
Aineopinnot / Amnâsuápuh
683666A Inarinsaamen suullinen käyttö II (5 op) jatkuu
683667A Inarinsaamen kirjallinen käyttö II (5 op)
683668A Inarinsaamen sananmuodostusoppi (5 op)
683672A Inarinsaamen erikoisalan sanasto (5 op)
683670A Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö (5 op) ja kandiseminaari (jatkuu)
Syventävät opinnot / Čiäŋudeijee uápuh
683673S Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (5 op)
683676S Valinnaiset syventävät opinnot (5 - 10 op)
683677S Graduseminaari (10 op) jatkuu

Ilmoittautuminen kursseille
Kurssit järjestetään, mikäli kurssille on ilmoittautunut vähintään kolme opiskelijaa. Kurssi järjestetään kuitenkin joka
tapauksessa, jos kurssille on ilmoittautunut yksikin inarinsaamen tutkinto-opiskelija, joka tarvitsee kurssin tutkintoa
varten.
Inarinsaamen kurssien opetus ei näy WebOodissa, koska se tapahtuu muualla kuin yliopiston kampuksen saleissa.
Tämän vuoksi kursseille ei ilmoittauduta WebOodissa vaan sähköpostitse. Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia
Mervi Skopetsille (mervi.skopets@oulu.fi) ja kerro, mille syksyn kursseille aiot osallistua. Opetuksen järjestämisen
vuoksi on suositeltavaa alustavasti ilmoittautua kursseille hyvissä ajoin ennen syyslukukauden opetuksen alkua,
kuitenkin viimeistään 25.8.2017.
Kurssien aikataulut saattavat muuttua vielä syksyllä.

Opetusperiodit
Humanistisen tiedekunnan lukuvuosi jaetaan neljään periodiin. Sekä syys- että kevätlukukaudella on kaksi
opetusperiodia. 1. ja 3. periodin viimeinen viikko varataan opiskelijoiden itsenäiselle opiskelulle (syksyllä viikko 43 ja
keväällä viikko 10). Periodit vahvistetaan lukuvuosittain.
Lukuvuonna 2017–2018 opetusperiodit ovat
1. periodi 4.9.–27.10.2017 (viikot 36–43)
2. periodi 30.10.–22.12.2017 (viikot 44–51)
3. periodi 8.1.–9.3.2018 (viikot 2–10)
4. periodi 12.3.–11.5.2018 (viikot 11–19)
intensiiviopetusperiodi 14.5.–1.6.2018 (20–22)
kesälukukausi 1.6.–31.8.2018 (23–35).
Pääsiäisen aikaan opetuksettomia päiviä voivat olla torstai 29.3.2018 ja tiistai 3.4.2018.
Intensiiviperiodi on tarkoitettu monitieteellisiä kokonaisuuksia, vierailevien opettajien antamaa opetusta sekä
intensiivikursseja varten.
Kesälukukautena kukin tutkinto-ohjelma toteuttaa vähintään 5 op opetusta yhtenä täytenä kalenterikuukautena.
Kesäopinto voi olla myös vähintään 5 op laajuinen harjoittelu.

Syksy 2017 / Čohčâ 2017
Perusopinnot – vuáđu-uápuh
683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op)
1. ja 2. periodi
Kurssin aikataulu ja suoritustavat sovitaan ennen kurssin alkua opiskelijoiden alkutapaamisessa verkossa ma
28.8.2017 ti 5.9.2017 klo 17.15.–19.00.
Verkkoluennot 10 x 2 t ja 8 x 3 t ja yksi lähitapaaminen (4 t), josta sovitaan myöhemmin.
11.9.–16.10.2017; ma klo 17.00–18.30 (ei to 21.9.2017)
30.10.–18.12.2017; ma klo 17.00–19.30
Opettaja: Mervi Skopets

683660P Inarinsaamen suullinen käyttö I (5 op)
1.–4. periodi
Kurssin aikataulu ja suoritustavat sovitaan ennen kurssin alkua opiskelijoiden alkutapaamisessa verkossa ma
28.8.2017 klo 17.15–19.00.
Harjoitukset virtuaaliluokassa yhteensä 25 x ⅔ t toisten kurssien yhteydessä (peruskurssi I, taivuttamisen
harjoituskurssi ja peruskurssi II). Syksyllä 17 x ⅔ t ja keväällä 8 x ⅔ t.
14.9.–16.10.2017, ma ja to klo 18:45–19:15 (9 x ⅔ t, peruskurssi I:n tuntien jälkeen, ei 21.9.2017)
2.11.–21.12.2017, to klo 18:45–19:15 (8 x ⅔ t, taivuttamisen harjoituskurssin tuntien jälkeen)
11.1.–1.3.2018, to klo 18:45–19:15 (8 x ⅔ t, taivuttamisen harjoituskurssin tuntien jälkeen)
Lisäksi 5–6 lähiopetuspäivää erikseen sovittavana ajankohtana ja itsenäistä työskentelyä.
Vastuuopettaja: Mervi Skopets

683662P Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (5 op)
2. ja 3. periodi
Verkkoluennot 32 t, joista syyslukukaudella 16 t (8 x 2 t) ja kevätlukukaudella 16 t (8 x 2 t)
2.11.–21.12.2017; to klo 17.00–18.30 ja 11.1.–1.3.2018; to klo 17.00–18.30
Opettaja: Mervi Skopets

Aineopinnot – amnâsuápuh
683664A Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (5p)
1. ja 2. periodi
Verkkoluennot 28 t (14x2 t)
11.9.–18.12.2017; ma klo 17.00–18.30 (ei opetusta viikolla 43 eli 23.10.)
Opettaja: Petter Morottaja

683665A Inarinsaamen lauseoppi (5 op)
1. ja 2. periodi
Verkkoluennot 28 t (14x2 t)
14.9.–21.12.2017; to klo 17.00–18.30 (ei opetusta viikolla 43 eli 26.10.)
Opettaja: Petter Morottaja

683666A Inarinsaamen suullinen käyttö II (5 op)
1.–4. periodi

Kurssin aikataulu ja suoritustavat sovitaan kurssin alkutapaamisessa verkossa ke 30.8.2017 klo 17.15–18.45.
Mahdollisia suoritustapoja ovat esim. leirit, seminaarit, keskustelutilaisuudet, kielimestariopetus ja verkko-opetus.
Vastuuopettaja: Marja-Liisa Olthuis

683670A Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö (5 op)
1.–4. periodi
Verkkoluennot 10 t (5x2 t) sekä kandiseminaari 16 t (8x2 t)
yhteensä 24 t (12x2 t, joista syyslukukaudella 6x2 t ja kevätlukukaudella 6x2 t)
Luentojen ajankohdat sovitaan erikseen.
Opettajat: Mervi Skopets ja Marja-Liisa Olthuis

Syventävät opinnot – čiäŋudeijee uápuh
683676S Valinnaiset syventävät opinnot (5 - 10 op)
Saamelaista didaktiikkaa (5 op)
2. ja 3. periodi
Verkkoluennot 10 x 2 t
Aikatauluista ilmoitetaan syksyllä 1. periodin aikana.
Vastuuhenkilö: Marjatta Jomppanen

Itsenäinen kirjoitusprojekti (5-10 op)
1.–4. periodi
Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Alkutapaaminen verkossa ti 29.8.2017 klo 17.15–18.45
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

Itsenäinen käännösprojekti (5-10 op)
1.–4. periodi
Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Alkutapaaminen verkossa ti 29.8.2017 klo 17.15–18.45
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

683677S Graduseminaari (10 op)
1.–4. periodi
Seminaarit 18 t (9x2 t, joista 4x2 t syyslukukaudella ja 5x2 t kevätlukukaudella) Inarissa tai verkossa
Seminaarien ajankohdista sovitaan erikseen syksyllä.
Opettajat: Marja-Liisa Olthuis ja Mervi Skopets

Kevät 2018 / Kiđđâ 2018
Perusopinnot – vuáđu-uápuh
683660P Inarinsaamen suullinen käyttö I (5 op)
1.–4. periodi
Kurssin aikataulu ja suoritustavat sovitaan ennen kurssin alkua opiskelijoiden alkutapaamisessa verkossa ma
28.8.2017 klo 17.15–19.00.
Harjoitukset virtuaaliluokassa yhteensä 25 x ⅔ t toisten kurssien yhteydessä (peruskurssi I, taivuttamisen
harjoituskurssi ja peruskurssi II). Syksyllä 17 x ⅔ ja keväällä 8 x ⅔ t.
11.1.–1.3.2018, to klo 18:45–19:15 (8 x ⅔ t, taivuttamisen harjoituskurssin tuntien jälkeen)
Lisäksi 5–6 lähiopetuspäivää erikseen sovittavana ajankohtana ja itsenäistä työskentelyä.
Vastuuopettaja: Mervi Skopets

683662P Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (5 op) jatkuu
2. ja 3. periodi
Verkkoluennot 32 t, joista syyslukukaudella 16 t (8 x 2 t) ja kevätlukukaudella 16 t (8 x 2 t)
11.1.–1.3.2018; to klo 17.00–18.30
Opettaja: Mervi Skopets

683661P Inarinsaamen peruskurssi II (5 op)
3. ja 4. periodi
Verkkoluennot 48 t (16 x 3 t). Kurssin aikataulu tarkistetaan ennen kurssin alkua yhdessä opiskelijoiden kanssa.
8.1.–7.5.2018; ma klo 17.00–19.30 (ei opetusta viikolla 10)
Opettaja: Mervi Skopets

683663P Inarinsaamen kirjallinen käyttö I (5 op)
4. periodi
Verkkoluennot 14 t (7 x 2 t). Kurssin aikataulu tarkistetaan ennen kurssin alkua yhdessä opiskelijoiden kanssa.
15.3.–26.4.2018, to klo 17:00–18:30
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

Aineopinnot – amnâsuápuh
683667A Inarinsaamen kirjallinen käyttö II
3. periodi
Verkkoluennot 14 t (7 x 2 t). Kurssin aikataulu tarkistetaan ennen kurssin alkua yhdessä opiskelijoiden kanssa.
11.1.–22.2.2018; to klo 17.00–18.30
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

683668A Inarinsaamen sananmuodostusoppi (5 op)
3. ja 4. periodi
Verkkoluennot 28 t (14 x 2 t). Kurssin aikataulu tarkistetaan ennen kurssin alkua yhdessä opiskelijoiden kanssa.
15.1.–30.4.2018; ma klo 17.00–18.30 (ei opetusta viikolla 10).
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

683670A Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö (5 op)
1.–4. periodi

Verkkoluennot 10 t (5 x 2 t) sekä kandiseminaari 14 t (7 x 2 t)
yhteensä 24 t (12 x 2 t, joista syyslukukaudella 6 x 2 t ja kevätlukukaudella 6 x 2 t)
Luentojen ajankohdat sovitaan erikseen.
Opettaja: Mervi Skopets ja Marja-Liisa Olthuis

683672A Inarinsaamen erikoisalan sanasto (5 op)
1.–4. periodi
Verkkoluennot 10 t (5x2 t) ja/tai itsenäistä työskentelyä.
Alkutapaaminen verkossa erikseen sovittavana ajankohtana.
Opettaja: Mervi Skopets

Syventävät opinnot – čiäŋudeijee uápuh
683673S Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (5 op)
3. ja 4. periodi
Verkkoluennot 28 t (14 x 2 t)
Kurssin aikataulu tarkistetaan ennen kurssin alkua yhdessä opiskelijoiden kanssa.
9.1.–17.4.2018; ti klo 17.00–18.30
Opettaja: Petter Morottaja

683676S Valinnaiset syventävät opinnot (5 - 10 op)
Saamelaista didaktiikkaa (5 op)
2. ja 3. periodi
Verkkoluennot 10 x 2 t
Aikatauluista ilmoitetaan syksyllä 1. periodin aikana.
Vastuuhenkilö: Marjatta Jomppanen

Itsenäinen kirjoitusprojekti (5-10 op)
1.–4. periodi
Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Alkutapaaminen verkossa ti 29.8.2017 klo 17.15–18.45
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

Itsenäinen käännösprojekti (5-10 op)
1.–4. periodi
Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Alkutapaaminen verkossa ti 29.8.2017 klo 17.15–18.45
Opettaja: Marja-Liisa Olthuis

683672A Inarinsaamen erikoisalan sanasto (5 op) (683672A)
1.–4. periodi
Verkkoluennot 10 t (5x2 t) ja/tai itsenäistä työskentelyä.
Alkutapaaminen verkossa erikseen sovittavana ajankohtana.
Opettaja: Mervi Skopets

683677S Graduseminaari (10 op)
1.–4. periodi
Seminaarit 18 t (9x2 t, joista 4x2 t syyslukukaudella ja 5x2 t kevätlukukaudella) Inarissa tai verkossa
Seminaarien ajankohdista sovitaan erikseen syksyllä.
Opettajat: Marja-Liisa Olthuis ja Mervi Skopets

