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Tiedotehniekku varavonalazen kielen avun-

nu

27

Olemmo ker�annyh tukkuh brujii da opastundumaterjualua

yhten varavonalazen kielen, karjalan, hengihji�and�an tuvekse.

Rajoitettuloin resursoin d�ah kaikes ruavos printsipannu on

olluh: keskity pi�adieloh, rua muga yksinkerdazesti kui voit,

k�ayt�a hyv�akse moneh kerdah, eroita syv�aind�o da k�azittely.

Teemat ollah: sanakirjan luajindu, interaktiivizien harjoituk-

sien luajindu, lugiettavan tari��emine, virtualizen yhtehiz�on

kehitt�amine.

Taustutieduo

Mind�ah kielet roitah varavonalazikse?

Eri syyl�ois suurin vuitti muailman 7000 kieles ollah roittu varavon-

alazikse [3℄. Kieli voi kuolta luonnollizesti, ga puaksuh kielen roindu vah-

nanaigazekse da varavonalazekse on tarkoituksellizen poliitiekan tulos.

Puaksuh kanzallisvaldivo tahtou homogeniiruija valdivos el�aj�an rahvahan

pakoittamal, suorah libo eb�asuorasti, kielenvaihtoh. Libo muamankielen

k�aytt�o kogonah kiellet�ah, libo vahnembien annetah ellendi�a, ku on lapsele

parembi ei opastuo muamankieldy. Karjalazih on soveldettu kumbastugi

metodua. Nyg�oi k�aytettyl�oi metodoi ollah:

• Etnogra�zoindu libo �ylist�am�al alistamine�. Karjalastu kul'tuurua,

arhitektuurua, muuzikkua, kirjallizuttu (ezim. �Kalevala�) kiitet�ah

da rahvastu kai rohkatah ozuttamah �karjalazii juurii�, ku vai niil�oi

ozutetah vaiku sih tarkoitettulois tapahtumis, ku vai suomelastu

libo ven'alasu kanzallizuttu ei azeteta eb�ailynalazekse, ku vai val-

divonkieli dominiirui��ou argielostu.

• Rajoitetut resursat - konzubo valdivol on liigua dengua. Dengan

t�aydymizen raja men�oy enimist�okielen da v�ahembist�okielen v�alil,

hos v�ahembisty�o on v�ah�a, da kerrallah k�aytet�ah vaiku yhty kieldy.

• Muuttamine ruavon per�as sevoittau pagizendualovehii. Paikalline

enimist�o hajuou v�ahembist�ol�oikse suurele alovehele.

27
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Karjalan kielen eri�ys

Karjal on yksi baltiekkumerensuomelazis kielis, kudaman l�ahin sugukieli

on suomi. N�amm�a kaksi kieldy kazvettih erilleh nenga kaksi tuhattu

vuottu tagaperin. T�am�an aijan j�algipuoliskol kahtel valdivol, Ruo�il da

Ven'al on olluh suuri vaikutus kahteh v�alis el�aj�ah rahvahah, suomelaz-

ih da karjalazih. N�amis kahtes karjalazet ollah oldu v�ahembi lykykk�ah�at

send�ah, ku Karjal puutui P�aiv�anlaskun da P�aiv�annouzun sodatandere-

hekse. Vuozisadoin aijan karjalazii on toizel puolel suomelastettu, toizel

puolel ven'alastettu.

Pid�ay mainita er�ahii j�algim�azen vuozisuan tapahtumii. Ven'an 1917

vallankumovuksen j�algeh suuri vuitti Vienan Karjalan el�ajis pagei

Suomeh. Eb�aonnistunnuon vallankumovuksen j�algeh joukko Suomen

ruskieloi johtajii pagei Karjalah da heidy nostettih Nevvosto-Karjalan

johtajikse. Nenga Ven'an Karjal sai �ruskiet fennomanat� johtajikse. Kak-

si vuozikymmendy suomelaine johto oppi luadie karjalazis suomelazii, ku-

ni hy�o i�e puututtih eliminiiruittavikse. Kaksi-kolme vuottu enne tostu

muailmanvoinua karjalan kielel oli lyhyt kulduaigu, hos se muite oli-

gi hirvien terroran aigua. Kahtes-kolmes vuvves Moskovas, Tveris da

Petroskois painettih nenga 200-300 �skolakirjua da muudu kirjallizuttu

karjalakse da lyhy�on aijan karjal oli virralline kieli Karjalas. Yhtell�ah

silkeskie vuonnu 1940 t�am�a kulduaigu loppih da karjal rodih kielletykse

kielekse. Silaigua Suomen h�avittyy Nevvostoliitole talvivoinas Suomen

Raja-Karjalan karjalankieline rahvahalisto evakuittih Suomeh. Suomi pi-

di karjalankielisty rahvastu suomelazinnu da suojeli rahvahan, ga ei suo-

jelluh karjalan kieldy.

Vastevai Nevvostoliiton langiendan j�algeh karjalan kielen revitalizatsii

pi�azi algamah. Sua n�aht�a, oligo viijen vuozikymmenen uni surmalline.

Leviemb�an taustukuvan voi lugie Austinan monograa�es [1℄.

Kui tiedotehniekku voi auttua varavonalastu kieldy?

Globalizatsien my�o paikallizet kul'tuurat ollah heikottu. Yhtelaigua suu-

ret linnat ollah kazvettu da muututtu monikul'tuurallizikse, mi on andan-

nuh tilua monile alakul'tuuroile. Tiedo- da kommunikatsiitehnolougiel

on olluh rouli kul'tuurallizen pluralizman kehitykses send�ah, ku kom-

munikatsii ei rajoitu paikallizih susiedoih. T�am�a tari��ou uuzii mahtoloi

v�ahembist�oile.

• Rahvas voijah pidi�a yhtevytty pitkien matkoin tuakse da nenga voi

pidi�a heij�an kielen aktiivizennu.
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• Internetan kauti voi levitti�a opastundumaterjualoi, uudizii da

kul'tuurutuottehii.

• Tehnolougii p�ad�oy v�ahembist�on prestii�zan kohendamizeh da nenga

kuhkuttau nuorii pid�am�ah kielen da rohkua muunkieliziigi opas-

tumah v�ahembist�okielii.

Tiedotehniekkua on lykykk�ah�asti k�aytetty ezimerkikse havaijin,

maorin da toizien kielien [11℄ el�avytt�amizeh. Puaksuh sid�a on k�aytetty

opastukses. Seh�ai ei ole kummu send�ah, ku kazvatuksel on suuri rouli

ristikanzakse kazvandas. Kazvatustuh�ai k�aytettih toizehgi suundah �

v�ahembist�ol�oin vieroittamizeh omas kul'tuuras da assimiliirui�endah val-

dukul'tuurah � mind�ah ei toizehgi suundah.

Kaikkien 7000 kielen joukos Karjal oigiesti on vie aiga suuri kieli

[12℄. Vuonnu 1920 karjalazet oldih vie enimist�o Ven'an Karjalas. Nyg�oi

vie kymmenii tuhanzii karjalakse pagizijoi el�ay Karjalan tazavallas da

monii tuhanzii Suomes. Suurel vuitil Suomen rahvalistos on karjalazii

ezivahnembii. Voi laskie sadois tuhanzis net rahvahat, kel on karjalaine

l�ahirod'nu � heidy voi pidi�a potentiualizinnu karjalan pagizijoinnu, ku

vai olot oldas toizet. Send�ah karjalan kielel on potentiualua, a muutoksen

suundu on huolevuttai. Yhtell�ah, ku vai natsionalistine ajattelu valdivon

tazol andas en�ambi tilua v�ahembist�ol�oin suojeluh, da karjalan prestii�zua

v�ah�azel vois kohendua, t�al kielel vie olis mahto. Ga ennen kaikkie se

rippuu kanzalasaktiivizuos.

T�as raportas sanelen omis kielihommis j�algim�azen puolen duu�zinan

vuvven aijannu. Nikonzu en t�ad�a pid�annyh tiijollizennu libo ammatil-

lizennu projektannu. Minule karjalan kielen resursoin kehitt�amine on ol-

luh kanzalazen da hakkeran aktivitiettua. T�as edehp�ai sellit�an, mittustu

materjualua da kui olen luadinuh.

Resursoi karjalan kielen opastundah

Sanakirjat

Idealizesti lapsi opastuu muamankielen, sanaston, kieliopin da k�ayt�on

vahnembil, da kehitt�ay ielleh kielenmaltuo �skolas. Varavonalazen kielen

kohtal ei ole muga. On erikielizii vahnembii da haldivo monel tabua op-

piu vieroittua v�ahembist�okieles. Konzu �skolasistiemu ei tari�e mahtuo

v�ahembist�okielen opastundah, se ji�a oman tahton varah, ku vai ollou

resursoi sih ni�skoi.

Yksi puaksumbah tarvittuloi resursoi kielen opastundas on sanakirju.
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Kuva 11: (a) Sanakirju da (b) kuvasanakirju.

Er�ahii vuozii tagaperin, konzu alloin veresti�a omua karjalan kielen mal-

tuo, oli olemas vaiku yksi vuonnu 1947 jullattu karjal-suomi sanakirju,

da suuri tutkijoile tarkoitettu karjal-suomi sanakirju, kudaman sanasto

oli ylen vahnua. Se�zo oli er�ahii karjal-ven'a sanakirjoi, netgi vahnattavat.

Oli tarveh k�ayt�and�ollizele, aijanmugazele, kaksisuundazele sanakirjale,

t�al kerdua karjalan da suomen v�alil. Moine oli motivatsii sanakirjale [8℄,

ka�o kuvua 11 (a).

Kui luadie sanakirju ilmai suurdu ruadojoukkoi da resursoi? Minun

toimindutaba oli moine:

1. Duumai�e mittuine rakendeh sanakirjal on. Valli�in nengoman rak-

endehen:

k: sana karjalakse

s: sana suomekse

e: ezimerki karjalakse

f: ezimerki suomekse

Toziazies se oli v�ah�a monimutkazembi, kudakui k(se*)+, mis *

tarkoittau 0 libo puaksumbua toistuo da + tarkoittau 1 libo puak-

sumbua toistuo. Biolougizis sanois on vie l-tag send�ah, ku kazviloin

da el�attil�oin tiijolline nimi on latinankieline, nenga k(sle*)+.

2. Valli�e pohjakse olemasolii sanakirju, minul se oli Markianova,

Boiko: Karjal-ven'alaine sanakniigu [7℄, kudaman skannirui�in da

ki�annin ven'as suomeh da merki�in pi�alkuvatun sintaksan mugah.
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T�ah kohtah tiett�av�aine liityi �aij�al merki�yksen sellitysty da se oli

suuri ruado.

3. E�ittele l�oydyygo muijal p�att�avi�a sanastuo. Livain olemasolijat

sanakirjat, sanastot (ezim. Karjalan Tazavallan sanastokomissien

sanastot) da opastundukirjat. Aiga suuri ruado.

4. E�i sanoi tekstois. Ker�ain nenga megatavun korpuksen vallit-

tulois karjalan kielizis kirjois da lehtikirjutuksis, enne kaikkie Oma

Mua lehtes. Luajin Python skriptan, kudamal pilkoin tekstan

(sana,virkeh) puaroikse, kudamat lajittelin. T�as pitk�as listas la-

jittelin parahat sanat da merki�in pi�alkuvatun sintaksan mugah.

Suuri ruado.

5. Yhtistin da lajittelin sanalistat lopullizekse sanakirjah otettavakse

karjal-suomi sanastokse. Helpo ruado.

6. Lajittelin sanaluvettelon uvvessah s-tagan mugah suomi-karjal

sanaston pohjakse. Nengoine luvettelo ei ylen hyvin p�ai sanakir-

jakse, a sana sanal tarkastamal, kohendamal da t�avvend�am�al roih

kudakui putilline sanasto. Ei vaigei ruado.

7. Python skriptal ki�annin sanaluvettelot LaTeX tiijostokse,

lad'd'attavakse da painettavakse. Helpo ruado.

Monet pi�alkuvatun protsesan vaihehet voi automatiiruija, ga yhtengi

sanan oigien muvvon da merki�yksen sellitt�amine voi vuadie �uasuloin

ruavon. Kuvas 12 n�agyy sy�ott�otiijoston da sanakirjan sivun vastavus.

Riputandupa�as sanaki�za

Kuvasanakniigaine [10℄ kuvas 11 (b) rodih samal taval. L�ahteformuattu

oli nengoine:

s: sana

v: mi�aritelmy libo vihjavus

k: kuva jpeg formuatas

Kuvat minule piirdi piirustuksen opastai Tatjana Kuznetsova. N�ayteh

sy�ott�okoodas on kuvas 13 (a), sanakirjan sivu kuvas 13 (b).

Ga pi�al sanottu ei vastua sid�a, kui dielot toziazies mendih. Algu-

per�aine tavoiteh oli luadie riputandupa�as sanaki�za. Rubeimmo luadimah

mostu versiedy riputandupa��ahas, kudamas voi kyzy�o sanallizen libo ku-

vallizen vihjavuksen. Kuvasanakniigaine rodih riputandupa��ahan datas

l�as �ilmai�.
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Kuva 12: Sana (a) sy�ott�otiijostos da (b) sanakirjas.

Kuva 13: (a) Sy�ott�okoodu da (b) kuvasanakirjan sivu.
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Kuva 14: Riputandupa�as ki�za.

Sanoin opastumine sanaluvettelos terv�ah rubieu terstaittamah, a

ki�zaten sih voi kazvua himo. Riputandupa�aski�zas ki�zuaju allus sua tie-

di�a vaiku sanan piduhuon. Ki�zuajan pid�ay arvata kirjain kerrallah. Oigies

arbavukses ohjelmu piird�ay kirjaimen oigieh kohtah, vi�ar�as arbavukses se

jatkau riputandupa��ahan srojindua. No ki�zuaju voi kyzy�o abuu, sanal-

lizen vihjavuksen, kuvan, libo mollembat. Ki�zuandan lopus ohjelmu vie

ilmoittau, �aij�ango kerdua ki�zuaju arbai da �aij�ango kerdua h�andy riputet-

tih. Olga Kornilova todevutti ohjelman Java appletannu 14.

Interaktiivine kielioppi da opastundukirju verkos

Nyg�ozenny aijannu rahvas liikutah da v�ahembist�ot puaksuh ollah

hajallah. Send�ah on vaigei organizuija opastustu. Karjalan kielen

i�eopastundua vaigevuttau vie se, ku kirjoi ei ole libo on vaigei l�oydi�a.

Omat palat kielioppii da opastundukniigua (Kuva 15) sain kirjuttajil.

Sain heil luvan panna kirjat internettah.

Internetas kirjoin syv�aind�o hos on suadavil loittozellegi opastujale, a

kuibo vie vois avvuttua yksin�asty opastujua? Kui tarita vuorovaikutustu?

Saman opastujanke todevutimmo toizen riputandupa��ahan jyttyzen

appletan kieliopin opastumizeh. Applettu ozuttau virkehen (Kuva 16 (a))

loukonke, kudamah pid�as kirjuttua annettu sana kyzytys muvvos. Kuva

16 (b) ozuttau, kui loukkuo t�aytet�ah.

On helpo luadie harjoituksii t�ah �loukkokoneheh�. Yhteh teht�av�ah
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Kuva 15: Karjalan (a) kielioppi da (b) opastundukirju.

ni�skoi pid�ay kirjuttua kuvan 16 (a) mugahine rivi. Nyg�ozell�ah virkehes

voi olla yksi t�aytett�avy loukko. Moizet harjoitukset ongi luajittu kuvan

15 kirjoile. Pai�i loukkoharjoituksii, kirjah 15 (b) se�zo liittyy i�anin�ayttehii

ogg formuatas.

Tekstoi karjalakse

Hos j�algivuozinnu mielenkiindo karjalan kieleh on lizennyh, liigua kar-

jalankielisty tekstua ei ole suadavil. Sellit�amm�o t�as, kui panimmo tukun

vahnoi kirjoi internetas lugiettavakse, ezimerkikse kuvis 17 ([2℄, [4℄)

ozutetut. Tiett�av�aine uvvet kirjat ollah vie tarbehellizemmat. Ezimer-

ki uuzis kniigois on kuvas 19.

1930-luvun nevvostokarjalazet kirjat

Nevvostoliitos 1930-luvul ilmahpi�astetyt �skolakirjat ollah monel taval

mielenkiindozet. Monet niil�ois, tiett�av�aine, ollah vahnannuot, a nengozin-

nugi net tovestetah sit aijas da kieli on mieldykiinnitt�ai. Luonnontiijon da

matemaatiekan kirjat ei ni vahnata a niil�ois voi viegi opastuo n�amii aine-

hii.

�

Aij�an jullattih suarnua da ki�annettyy kirjallizuttu, onnuako lapsih

ni�skoi, moizil tundiettuloil kirjuttajil kui ezimerkikse

�

Cehov da Tolstoi.

Ga on probliemua niil�oin k�ayt�onke. Niil�oi on vaigei l�oydi�a. Voinan

j�algeh net pandih peittoh da onnuako poltettihgi. Voinan aigah Suomen

saldatat varrastettih niil�oi da tuodih Suomeh. Send�ah niil�oi voi nyg�oi
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Tuonnuzit jauhuo, ga leibi�a <syvv�a|konditsionualan imperfektu|sy�onnyzimm�o>

Kuva 16: Kielioppiharhoituksen (a) l�ahtekoodu da (b) k�aytt�oliittymy.

l�oydi�a tiijollizis kirjastolois. Karjalan tazavallas er�ah�at kirjastot, huo-

mattavu ezimerki on Anuksen kirjasto, ollah s�ailytetty v�agitukku niil�oi.

Suuret passibot Anuksen kirjaston ruadajile, ku sain skanniruija n�amii

kirjoi heij�alluo.

Toine probliemu on, ku sih aigah Nevvosto-Karjalas karjalan kieldy

kirjutettih kirillizel kirjaimikol, kudamua oli t�avvendetty er�ahil karjalazil

kirjaimil. Karjalan tazavallan karjalazile sid�a toinah ongi kebjiembi lugie

migu latinalazel kirjaimikol kirjutettuu karjalua, mi nyg�oi on standar-

tannu, a Suomen karjalazile net ollah ellend�am�att�om�at. Kirillisty kir-

jaimikkuo pidi k�aytti�a poliittizis syyl�ois, hos se ei putilleh p�ai karjalan

kieleh, send�ahh�ai kirillisty kirjaimikkuo pidigi levendi�a eb�astandartnoil

kirjaimil. T�am�an d�ah skanniruittuloi kirjoi ei voi automuattizesti muut-

tua tekstakse ven'an kielizil OCR-ohjelmil.

Olen skanniruinnuh nenga kuuzikymmendy nengomua kirjua, kuuzi-

tuhattu sivuu. Kaikkiedah se oli aiga jygei rutiinuruado. Se ruado meni

t�ah tabah:

1. Skannirui�e kirju 600 dpi rezolutsiel binaarizennu (mustu-

valgiennu).

2. Muuta sivut djvu formuattah da yhtist�a sivut djvu kirjakse.

3. Kirillizel kirjaimikol kirjutetut kirjat:

(a) Muuta tekstu OCR-ohjelmal Latin2 kirjaimikkoh.

(b) Kohenda tunnustushairavot da muuta tekstu html-

formuattah.

Kohtan (3a) foukussi on mielenkiindoine. OCR (Optial Charater
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Kuva 17: 1930-luvul karjalakse jullattuloi kirjoi.

Reognition) ohjelmu n�ag�oy sivun jononnu pikkarazii kuvii, kirjaimien

kuvii, kudamii sanotah glyy�l�oikse. Ohjelmu arbuau, mittuzii kirjaimii

kuvat tarkoitetah, da nimitt�ay net sen mugah: nenga kuva a tarkoittau

kirjaindu a, kudai kirjutetah tiijostoh. Ga ei ole pakko nimitti�a glyy�i

yhtel tietyl taval. Voimmo nimitti�a glyy�n Φ kirjaimel Φ, ga voimmo i

nimitti�a sen kirjaimel F. Nenga voimmo panna kirillizen glyy�n nimekse

latinalazen kirjaimen.

K�aytimm�o t�as ruavos tesserat nimisty OCR ohjelmua, kudaman

voi opastua tunnustamah mintah fontan. Kirjaimien nimenny voi k�aytti�a

UTF-8 koodua. K�ayt�and�on vaigevus oli, ku kirjoin painandan tehnilline

luadu oli heikko da send�ah tekstoih j�ai ylen �aij�an k�azin kohendettavua.

Tyypilline ezimerki t�as ruavos on kuvas 18.

Johtatus tiedotehniekkah

Hos moni 1930-luvul kirjutettu kirju viegi p�ad�oy, �aijy on muuttunuh

kahteksas vuozikymmenes. Uvvenaigazien tehnillizien, ammatillizien kir-

join tarveh on kiirehelline da nengomua tekstua voijah kirjuttua vaiku

alan ammattilazet. Se oli motivatsii kirjuttua kirju tiedotehniekas kar-

jalakse. Moine opastundukirju voi nostua karjalan kielen prestii�zua da

avata tiedy toizile kirjuttajile. Ga oli vie omakohtaine motivatsii in-

formaatiekan opastajannu da tutkijannu � kirjuttua kniigaine kui i�e

k�ayt�an tiedotehniekkua.



�okil� � 2014/1/24 � 12:20 � page 147 � #153

Kui rodivui opastajat.net 147

Kuva 18: Translitteroindu tesserat OCR ohjelmal.

�Tiedotehniekku� on johtatus �persounukohtazen tiedokonehen� (PC

= Personal Computer) toimindah da k�aytt�oh jogap�aiv�azes ruavos. Se on

opastundukniigu, kudai vastuau tiedotehniekan tiijon tazuo, kudai infor-

maatiekan da toiziengi aloin opastujil pid�ay olla tiedokonehen k�ayt�os.

Kirjan syv�aind�o on kudakui t�amm�oine:

• Johtando

• Tiedokoneh da operuattorusistiemu (Linux)

• K�aytt�oliittymy, komendot, ohjelman suorittamine

• Tekstank�azittely, lad'd'uandu, merki��emine

• Ozutukset

• Kuvank�azittely, piird�amine

• Taulukko�otai�endu

• Tiedokannat (SQL)

• Internet: email, hipertekstan livuamine, forumu, verkoh kirjut-

tamine
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• Tiedoturvu

• Ohjelmoindu (Python)

• Verko-ohjelmoindu

• et

Kirjan olemasolendu tovestau, ku karjal hyvin p�ad�oy moizen tehnil-

lizen kirjan kirjuttamizeh. A kui toiziengi kielien, karjalan pid�ay ottua

huomivoh tehnolougien kehittymine. Kieli tarvi��ou k�aytt�ajii, jogahine

kehitt�ay kieldy oman eri�ysmalton alal.

Kuva 19: �Tiedotehniekku� kirju da drom

Virtualizet yhtehiz�ot

Etnizien da kieliv�ahembist�ol�oin oza on olluh, ku net ollah roit-

tu v�ahembist�ol�oikse siegi, kus hy�o enne oldih enimist�onny. Hos

heidy globualizesti olisgi �aijy, hy�o ollah joga kohtas paikallizen-

nu v�ahembist�onny. Moizis ololois, konzu v�ahembist�ol�aine vastavuu

toizen v�ahembist�ol�azenke, tundemattoman libo tuttavangi, h�ai rubieu

k�aytt�am�ah enimist�on kieldy da v�ahembist�on kieli rubieu marginali-

zoidumah.

Perindehellizesti yhtehiz�o tarkoitti samal alovehel el�ajii. Kommu-

nikatsiitehnolougii on tuonnuh mahton luadie uvvenlaizii virtualizii yhte-

hiz�ol�oi internetas. Er�ah�an popul'arnoin forumuohjelman slouganu ongi

�phpBB reating ommunities� � �phpBB luadiu yhtehiz�ol�oi�.
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Opastajat.net resursuportualu

Luajin opastajat.net portualan, ka�o kuvua 20, allus linkakse karjalan

kielen opastajien v�alil, ruavos pagizendah da opastusmaterjualan juan-

dah ni�skoi. Ga eibo ruvennuh ruadamah sen pluanan mugah. Yhtell�ah

er�ahil yliopiston da �skolan opastajilp�ai, toizil kielenk�aytt�ajilp�ai da i�e

luadijen sinne rubei suittumah t�am�antabastu materjualua:

• opastundukirju, kielioppi, riputandupa�as sanaki�za, interaktiivizii

da muunlaizii harjoituksii

• eri kirjuttajien kirjutuksii, folklore-kirjutuksii, skanniruittuloi vah-

noi �skolakirjoi da ki�annettyy kirjallizuttu

• kuvavuksii �skolien da kylien toimindas, paikannimil�oi, kartoi da

kartuki�zoi

• paginforumu

Kuva 20: Opastajat.net portualan ezisivue.

Opastajat.net/forum

Opastajat.net/forum (kuva ??) on paginforumu, kudai perustettih opas-

tajat.net portualan k�aytt�ajile da leviemb�aldigi �karjalan kielen opastajan,

opastujan da pagizijan� forumakse. Foruman kieli on karjal. Se perustet-

tih vuonnu 2008 da onnuako se on iellehgi ainavo kogonah karjalankieline

paginforumu Internetas. Kaiken aigua se on olluh aktiivine a nikonzu ylen

popul'arnoi. Voi arbailla syydy mind�ah se ei roinnuh popul'arnoikse. Yk-

si syy toinah on se, ku kynnys ruveta kirjuttamah forumale, kus on vaiku



�okil� � 2014/1/24 � 12:20 � page 150 � #156

150 Tulieh aigah

v�ah�a k�aytt�ajii on korgei. Toine syy voi olla ku toinah ei ole �aijii moizii

karjalakse kirjuttajii, kudamile olis kebjei ruveta forumale kirjuttamah

n�ammis teemois.

Kuva 21: (a) Opastajat.net/foruman ezisivu.

Ongo se olluh sen arvostu?

En tiij�a. Ga pid�ay oppie. Internetan hy�ody on, ku se andau mahton

moneh uudeh dieloh. Ku kel ollou tarbehekse motivatsiedu, opasta-

jat.net:an jyttyine resursu tari��ou mahton opastuo karjalan kieldy da

pi�ast�a yhtevyksih samanlaizen rahvahan ker. Ga �aij�ango on mostu rah-

vastu?

Pi�alkuvatut eksperimentat ozutetah, ku monenjyttymii opastundu-

materjualoi da ohjelmii voi todevuttua v�ah�azilgi resursoil, metodolou-

gizel tiedoloink�azittelij�an taval.
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