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Peltola, Maria & Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (eds.), Current voices,
practices and participation in Sámi early childhood education. 
University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. F 13, 2019
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This edited volume presents articles on Sámi early childhood education and care, particularly its
premises, set of values, pedagogical foundations and everyday practices, as well as education in
the Sámi Homeland Area and outside it in Finland. The peculiarity of Sámi early childhood
education is highlighted, emphasising language nest pedagogy and the stress on the Sámi language
landscape. Finally, the implementation of the study program as a multidisciplinary study is
discussed, along with examples of the student theses and experiences of the study program
attendees.

Keywords: language nest, language revitalization, multimodal studies, Sámi early
childhood education, Sámi language and culture





Peltola, Maria & Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (toim.), Saamelainen
varhaiskasvatus nyt – arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. 
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. F 13, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tämä teos sisältää ajankohtaisen kokoelman artikkeleita saamelaisesta varhaiskasvatuksesta.
Teos keskittyy kuvaamaan saamelaisen varhaiskasvatuksen käytänteitä, esitellen samalla saame-
laisen varhaiskasvatuksen lähtökohtia ja arvopohjaa. Kirjan luvuissa käsitellään saamelaisen
varhaiskasvatuksen nykytilaa, pedagogisia lähtökohtia ja arjen käytänteitä Suomen saamelaisten
kotiseutualueella ja sen ulkopuolella. Saamelaisen varhaiskasvatuksen erityisyyttä esitellään saa-
men kielen ja saamelaiskulttuurin kautta, jossa kielipesäpedagogiikalla ja saamen kielen kieli-
maiseman vahvistamisella on keskeinen rooli. Lopuksi kuvataan saamelaisen varhaiskasvatuk-
sen yliopisto-opintojen monimuotototeutusta ja koulutuksen aikana syntyneitä opinnäytetöitä.
Kirja jakaantuu kahteen osaan, jossa ensimmäisessä osassa kuvaillaan saamelaisen varhaiskas-
vatusta tutkimuksen keinoin ja toisessa osassa äänen saavat opiskelijoiden ja opettajien koke-
mukset.

Asiasanat: kielen elvytys, kielipesä, monimuoto-opinnot, saamelainen varhaiskasvatus,
saamen kieli ja saamelaiskulttuuri





Peltola, Maria & Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (doaim.), Sápmelaš
árrabajásgeassin dál – árvvut, vuogádagat ja oassálastin árggas. 
Oulu universiteahtta, Bajásgeassindiehtagiid dieđagoddi
Acta Univ. Oul. F 13, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Čoahkkáigeassu

Dát girji sisttisdoallá áigeguovdilis artihkaliid sápmelaš árrabajásgeassimis. Girjjis govviduvvojit
árrabajásgeassima vuogádagat, vuolggasajit ja árvovuođđu. Girjji logut gieđahallet sápmelaš
árrabajásgeassima dálá dili, pedagogalaš iešvuođaid ja árgga geavadiid sihke oahpaheaddjiid
barggu sámiid ruovttuguovllus ja dan olggobealde. Sápmelaš árrabajásgeassima iešvuođat
ovdanbuktojuvvojit sámegiela ja sámekultuvrra bokte, mas giellabeassepedagogihkain sáhttit
nannet sámegiela sajádaga ja viiddidit gielladuovdagiid. Loahpas muitaluvvo árrabajásgeassima
universiteahttaoahpuid geabbilis oahpuid birra. Fárus leat maid ovdamearkkat oahppočájánasain.
Girjjis leat guokte oasi, mas vuosttaš oasis sápmelaš árrabajásgeassin govviduvvo dutkamušaid
vehkiin ja nuppi oasis jiena ožžot studeanttaid ja oahpaheaddjiid vásáhusat.

Áššesánit: giellabeassi geabbilis, oahput, sámegiela ealáskahttin, sámegiella ja
sámekultuvra, sápmelaš árrabajásgeassin





Peltola, Maria & Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (toim.), Sämmilâš
arâšoddâdem tääl – áárvuh, vyevih já uásálistem aargâst. 
Oulu ollâopâttâh, Šoddâdemtiettui tieđâkodde
Acta Univ. Oul. F 13, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Čuákánkiäsu

Taat kirje ana sistees äigikyevdilis artikkâlijd sämmilii arâšoddâdmist. Kirjeest kovvejeh sämmilii
arâšoddâdem vuovijd, vuolgâsoojijd já árvuvuáđu. Kirje lovoin kieđâvušeh sämmilii šoddâdem
tááláá tile, pedagogâlijd vuáđustâsâid já aargâ vuovijd sämikuávlust já ton ulguubeln. Sämmilii
arâšoddâdem jiešvuođâid oovdânpyehtih sämikielâ já sämikulttuur peht, mast koskâsii roolist lii
kielâpiervâlpedagogiik já sämikielâ kielâuáinus nanodem. Loopâst kovvejeh sämmilii
arâšoddâdem ollâopâttâhuápui olášuttem maaŋgâ häämist já škovlim oppâčáittusijd. Kirjeest láá
kyehti uási, mast vuossâmuu uásist kovvejeh sämmilii arâšoddâdem tutkâmuš vuovijguin já nube
uásist jienâ uážuh uáppei já máttáátteijei feerimeh.

Äššisäänih: kielâpiervâl, maaŋgâhámásiih uápuh, sämikielâ iäláskittem, sämikielâ já
sämikulttuur, sämmilâš arâšoddâdem





Peltola, Maria & Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (tuåim.), Säʹmmlaž
ouddpeâmm ååʹn – äärv, vueʹjj da vuässadvuõtt aarǥâst. 
Oulu universiteʹtt, Pedagogtiõđi tiõđkåʹdd
Acta Univ. Oul. F 13, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Vuänõs

Tät ǩeʹrjj âânn seʹst ääiʹjpoddsaž norldõõǥǥ artikkeeʹlid säʹmmlaž ouddpeâmmast. Ǩeʹrjj
čiŋlmââvv kovveed säʹmmlaž ouddpeâmm vuõʹjjid, poouʹteeʹl seämmast ouʹdde säʹmmlaž
ouddpeâmm vueʹlǧǧemsõõʹjid da ärvv-vuâđ. Ǩeeʹrj lååǥǥain ǩiõttʼtõõlât säʹmmlaž šõddummuž
ânnʼjõž vueʹjj, pedagooglaž vuâđaid da aarǥ vuõʹjjid di uʹčteeʹl tuâj sääʹmvuuʹdest. Säʹmmlaž
ouddpeâmm jiiʹjjesnallšemvuõđ puuʹtet ouʹdde sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur čõõđ, koʹst
ǩiõllpieʹsspedagogiikkâst da sääʹmǩiõl ǩiõllkueʹstelm nâânummšest lie kõskksaž rool. Looppâst
kovveed säʹmmlaž ouddpeâmm universiteʹttmäättai määŋghämmsaž čõõđtummuž da škooultõõzz
poodd šõddâm mättčuäjtõstuâjaid. Ǩeʹrjj juâkkââtt kueʹhtten vuässa, koin vuõssmõs vueʹzzest
säʹmmlaž ouddpeâmm kovveet tuʹtǩǩummuž veäkka da nuuʹbb vueʹzzest jiõn vuäǯǯa mättʼtõõttji
da uʹčteeʹli ǩiõččlâsttmõõžž.

Äʹšš-sääʹn: määŋghääʹmm-määtt, sääʹmǩiõll da sääʹmkulttuur, sääʹmǩiõll-laauǥ,
säʹmmlaž ouddpeâmm, ǩiõllpieʹss
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Esipuhe 
Saamenkielinen perusopetus, saamen kielen opetus ja saamenkielinen varhaiskas-
vatus ovat pitkään kärsineet työntekijäpulasta. Opettajien kouluttaminen on avain-
asemassa laadukkaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Kou-
lutus myös auttaa opettajia sitoutumaan kasvatus- ja opetustyöhön ja tuo jatku-
vuutta toimintaan. Työntekijöiden saatavuus mahdollistaa pitkäjänteisen kehitys-
työn ja parantaa yleisiä toiminnan edellytyksiä saamelaisessa opetuksessa ja var-
haiskasvatuksessa. 

Saamelainen varhaiskasvatus alkoi kehittyä Suomessa 1970-luvun lopulla. Ny-
kyään saamelainen varhaiskasvatus on turvattu laissa ja on suhteellisen vakiintu-
nutta Suomen saamelaisalueen kunnissa. Sitä on alettu järjestää myös muualla Suo-
messa. Onnistuneen kielen elvytyksen ansiosta saamenkieliset kielipesät ovat täyt-
tyneet lapsista vuosien varrella ja muissakin saamenkielisissä päivähoitoyksiköissä 
on lapsia nykyään paikoin runsaastikin. Kehittämisen varaa silti vielä on. Varhais-
kasvatuksessa on ollut pulaa lastenhoitajista ja erityisesti koulutetuista saamenkie-
lisistä varhaiskasvatuksen opettajista. Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa jär-
jestetään varhaiskasvatusta kolmella saamen kielellä (pohjois-, inarin- ja koltansaa-
meksi) ja kotiseutualueen ulkopuolella tällä hetkellä pohjoissaameksi. 

Saamenkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toteuttamiseen akuutisti 
vaikuttavaa opettajapulaa lähdettiin onnistuneesti purkamaan saamelaisella lasten-
tarhanopettajakoulutushankkeella. Hankkeen toteuttivat Oulun yliopiston kasva-
tustieteiden tiedekunta ja Giellagas-instituutti sekä Saamelaisalueen koulutuskes-
kus ja Suomen saamelaiskäräjät. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, 
ja se käynnistyi joulukuussa 2016. Kevääseen 2019 mennessä hankkeesta on val-
mistunut jo lähes kymmenen kasvatustieteen kandidaattia, joilla on varhaiskasva-
tuksen opettajan pätevyys (ent. lastentarhanopettaja). Tämä on merkittävä parannus 
tilanteeseen. 

Saamelaisen lastentarhaopettajakoulutuksen tulokset koottiin tähän kirjaan. 
Kirjaprojekti syntyi koulutushankkeen yhteydessä ja koulutuksen ympärille kehit-
tyneen yhteistyön tuloksena. Kaikki kirjoittajat ovat joko olleet mukana koulutus-
hankkeen toteutuksessa tai heidän tutkimuksensa on ollut osa opintojen sisältöjä. 
Teoksen kohderyhmänä ovat kaikki saamelaisesta varhaiskasvatuksesta kiinnostu-
neet, kuten vanhemmat, opiskelijat, varhaiskasvatuksen työntekijät, opettajat, tut-
kijat, poliittiset päättäjät ja muut yhteiskunnallisia asioita seuraavat ja asiasta kiin-
nostuneet. Kirjan toivotaan tuovan vinkkejä ja inspiraatiota varhaiskasvatuksen pa-
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rissa toimiville. Kirja on myös tietoteos saamelaisesta varhaiskasvatuksesta. Kir-
jassa kirjoittavat varhaiskasvatuksen tutkijat ja opettajat sekä saamelaisesta lasten-
tarhanopettajakoulutuksesta valmistuneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Kir-
jan toimittaneista Maria Peltola toimi koulutusohjelman suunnittelijana ja Pigga 
Keskitalo ja Rauni Äärelä-Vihriälä sivutoimisina tuntiopettajina. Peltola valmiste-
lee väitöskirjaansa Oulun yliopistossa. Saamelaispedagogiikan alalla Lapin yli-
opistosta väitelleet, taustaltaan saamelaiset opettajat, Keskitalo ja Äärelä-Vihriälä 
kutsuttiin kirjan toimituskuntaan. Keskitalo on Sámi allaskuvlan saamenkielisen 
opettajainkoulutuksen apulaisprofessori ja työskentelee sivutoimisena tutkijana 
Lapin yliopistossa. Äärelä-Vihriälä on Sodankylän kunnassa apulaisrehtorina ja 
opettajana.  

Kiitämme kirjan kuvittajaa ja kannen taittajaa Tanja Sanilaa. Kiitämme myös 
Oulun yliopiston Acta-sarjan toimitusta kirjan julkaisusta ja yliopistonlehtori Veli-
Matti Ulvista arvokkaasta työstä käsikirjoituksen viimeistelyssä sekä koulutus-
hankkeen rahoittanutta opetus- ja kulttuuriministeriötä. Kiitos kuuluu myös tiivis-
telmien kääntäjille, Oula Guttormille, Anna-Katariina Feodoroffille ja Tanja Ky-
rölle. Kiitämme kaikkia hankkeessa mukana olleita opiskelijoita, opettajia ja yh-
teistyökumppaneita ja kirjaan artikkelinsa kirjoittaneita. Toivomme antoisia luku-
hetkiä kaikille! 

Oulussa, Peltovuomassa ja Sodankylässä 23. huhtikuuta 2019 

Maria Peltola, Pigga Keskitalo ja Rauni Äärelä-Vihriälä 
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1 Johdatus saamelaiseen varhaiskasvatukseen 
– Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa 

Pigga Keskitalo, Rauni Äärelä-Vihriälä & Maria Peltola 

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat lasten tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
kasvattaa lapsia tasa-arvoisesti ja arvostaa kulttuurien moninaisuutta. Saamelais-
lasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista 
identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan (Saamelaiskäräjät, 2009). Miten 
saamelaista varhaiskasvatusta toteutetaan? Millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuk-
sen opettajilla on saamelaisen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta? Mitä ajankoh-
taiset tutkimukset tuovat toiminnasta esille? Entä toteutuvatko saamelaisen kasva-
tuksen arvot käytännön työssä? Tässä kokoomateoksessa tuodaan vastauksia näihin 
kysymyksiin sekä tutkimuksellisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Teok-
sessa kootaan yhteen saamelaisen varhaiskasvatuksen ajankohtainen keskustelu ja 
viimeaikainen tutkimus. Kirjan tavoitteena on avata saamelaisen varhaiskasvatuk-
sen arkea ja peilata sitä teoriaan. Artikkelikokoelma tukee uuden varhaiskasvatus-
suunnitelman tavoitteiden toteuttamista saamelaisen varhaiskasvatuksen ja saame-
laislasten näkökulmasta. Teokselle on tilausta, sillä vastaavaa ei ole saamelaisesta 
varhaiskasvatuksesta aiemmin julkaistu.  

Kirjan nimi on Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osalli-
suus arjessa. Arvot (árvvut, values) viittaavat tässä saamelaisen kasvatuksen arvoi-
hin, kuten suvun ja yhteisön merkitykseen, luontoyhteyteen, vapauteen ja pärjää-
miseen (ks. esim. Aikio, 2010; Balto, 1997). Arvot ovat keskeisessä asemassa ja 
näkyvät monin tavoin saamelaisen varhaiskasvatuksen suunnitelmissa ja arjessa. 
Käytänteet (praksis, practice) puolestaan ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
muotoutuvia tapoja toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Käytänteillä on oma histo-
riansa ja niihin sisältyy ja liittyy tavoitteita, ihanteita ja edellä kuvattuja arvoja. 
Kasvatuksen arjessa onkin tärkeää luoda jaettua ymmärrystä eri toimijoiden välille 
sekä käytänteistä että arvoista ja tavoitteista niiden taustalla (Suorsa, 2014). Osal-
lisuus (oassálastin, participation) taas nähdään siten, että kaikki ovat jo valmiiksi 
osallisia niistä käytänteistä, joissa toimivat ja osallistuvat yhteisten olosuhteiden 
ylläpitämiseen ja muuttamiseen (Dreier, 1999). Olennainen kysymys on, millä ta-
valla osallisuus toteutuu. Mitä on lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen käytän-
teissä, entä aikuisen? Sekä laajemmin yhteisön ja yhteiskunnan tasolla; millaiset 
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ovat kunkin toimijan mahdollisuudet vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joissa saame-
laista varhaiskasvatusta toteutetaan?  

Lasten oikeudesta saamelaiseen varhaiskasvatukseen 

Saamelainen varhaiskasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuslaissa (540/2018) kuvattua 
kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämää tai tuottamaa 
saamenkielistä päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa tai avointa varhaiskasvatus-
toimintaa. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatusta voivat saada 
lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet 
sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset. Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) var-
haiskasvatus määritellään seuraavalla tavalla: “Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 
lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muo-
dostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka”. Varhaiskasva-
tukselle on varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet. Saamen kielen osalta pätee 
varhaiskasvatuslain (540/2018) 8 § varhaiskasvatuksen kielestä: “Kunnan on huo-
lehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla 
suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tar-
koitetulla saamen kielellä. Saamen kielilaki (1086/2003) 3 § määrittelee 1 koh-
dassa saamen kielilain koskettavan inarinsaamea, koltansaamea tai pohjoissaa-
mea”.  

Vuonna 2009 laaditun samelaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan valta-
kunnallisen tavoitteiden lisäksi saamelaisen varhaiskasvatuksen tehtäväksi on ase-
tettu säilyttää ja elvyttää saamen kieliä ja siirtää saamelaiskulttuuri seuraaville su-
kupolville yhteistyössä kodin kanssa. Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa lapset 
pääsevät omaksumaan saamen kieltä ja saamelaiskulttuuria ja näin saavat koke-
muksia, jotka tukevat heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kehitystä. (Saame-
laiskäräjät, 2009, s. 7.) Tavoitteet ovat samankaltaiset alkuperäiskansoilla ympäri 
maailman. Saamelainen varhaiskasvatus on osa laajempaa alkuperäiskansojen var-
haiskasvatuksen sateenvarjoa käytännöllisenä ja tutkimuksellisena toimintana. 
Saamelaista varhaiskasvatusta toteutetaan äidinkielisten yksiköiden lisäksi kielipe-
sissä. Päivähoitopaikoissa annetaan kokoaikaista ja osa-aikaista päivähoitoa saa-
meksi. Kielipesissä toteutetaan täydellistä varhaista kielikylpyä, jolloin tavoitteena 
on lasten toiminnallinen kaksikielisyys. (ks. Laiti, 2018; Äärelä, 2016.) 

Suomi on ratifioinut joitakin kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskevat lasten 
kielellisiä oikeuksia sekä saamelaisen kulttuurin säilyttämistä ja ylläpitämistä. Alu-
eellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan (SopS 
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23/1998) yhtenä tavoitteena on alueellisten kielten tai vähemmistökielten asianmu-
kaisen opetuksen järjestäminen. Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 
puiteyleissopimuksen (SopS 2/1998) artiklan 14 mukaan jokaisella kansalliseen vä-
hemmistöön kuuluvalla henkilöllä on oikeus oppia vähemmistökieltään. Lapsen oi-
keuksien sopimuksen (SopS 60/1991) mukaan lapselta ei saa kieltää oikeutta naut-
tia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan tai käyttää omaa 
kieltään. Yk:n alkuperäiskansajulistuksen (2007) mukaan alkuperäiskansoilla on 
oikeus omanlaisen koulutuksen aloittamiseen ja sen kehittämiseen. 

Suomalaisessa lainsäädännössä saamen kieltä ja kulttuuria koskettaa ensisijai-
sesti Suomen perustuslaki, jonka 6 pykälässä säädetään kansalaisten yhdenvertai-
suudesta. Sen mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee 
saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti (11.6.1999/731). 
Lisäksi perustuslaissa on taattu saamelaisille oikeudet toteuttaa omaa kulttuuriaan. 
Sen 17. pykälässä todetaan, että saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpi-
tää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (11.6.1999/731). Yhdenvertaisuus-
laissa (1325/2014) säädetään viranomaisen velvollisuudesta edistää yhdenvertai-
suutta. Lain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja 
ryhdyttävä toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Varhais-
kasvatuslain (8§ 540/2018) mukaan äidinkielisille saamelaislapsille kuntien tulee 
järjestää varhaiskasvatusta heidän omalla äidinkielellään. 

Saamelainen varhaiskasvatus suunnitelmien tasolla 

Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa sovelletaan saamelaista pedagogiikkaa, jota 
on kehitetty saamelaisen opettajankoulutuksen, korkeakoulu- ja yliopisto-opintojen, 
kouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohessa. Käynnissä on parhaillaan lukuisia 
hankkeita eri saamelaisten asuttamissa maissa, joissa kiinnitetään huomiota saame-
laisten koulutusoloihin. Toisaalta halutaan jakaa tietoja saamelaisista myös valta-
väestölle. Saamelainen pedagogiikka ottaa huomioon perinteisen tiedon ja kasva-
tuksen, ja soveltaa niitä institutionaaliseen kasvatukseen. (Keskitalo, Määttä & Uu-
siautti, 2013.) Saamelaislapset osallistuvat saamenkieliseen ja suomenkieliseen 
varhaiskasvatukseen, joten tarpeet ovat varsin moninaisia. Tärkeää saamelaisten 
kotiseutualueella olisi, että kaikki opettajat hallitsevat saamelaispedagogiikan pe-
rusteet. Jokaisen opettajaopiskelijan tulisi tuntea Suomen monikulttuurinen käy-
täntö ja alkuperäiskansamme tilanne. Pallo siirtyy koko Suomen opettajankoulu-
tukselle.  
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Saamenkieliset päivähoitoyksiköt toimivat liminaalitilassa, jolloin toiminnan 
toteuttamiseen vaikuttavat ensisijaisesti työntekijöiden pienet resurssit, rahoituksen 
järjestäminen ja perheiden saavutettavuus. Näiden seikkojen johdosta joitakin yk-
siköitä on jouduttu sulkemaan, ihan viimeisimpänä yksityisen järjestön ylläpitämä 
saamenkielinen kielipesä Helsingissä rahoitusvaikeuksien vuoksi. Joskus saamen-
kielinen yksikkö saadaan toimintaan, jos esimerkiksi saamenkielinen päivähoidon 
johto on sitoutunut työskentelemään saamenkielisessä yksikössä. Kaikenlaisia so-
velluksia ja joustoja on nähty. Kuitenkin useat, jo 2000-luvun alussa perustetut yk-
siköt ovat selviytyneet ja toimivat edelleen, vaikka nekin kärsivät jopa kroonisesta 
työntekijäpulasta. Saamelaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteena ovat 
muun muassa maantieteellinen hajanaisuus ja toiminnan pienimuotoisuus. Saame-
laiseen varhaiskasvatukseen osallistuu vähän lapsia ja he asuvat eri puolilla Suo-
mea. Lapset kuuluvat kolmeen kieliryhmään, joille kaikille järjestetään varhaiskas-
vatusta omalla äidinkielellä tai kielipesätoimintana. (Laiti, 2018; Lehtola & Ruot-
sala, 2017.) 

Vuonna 2018 saamenkielisiä päivähoitoryhmiä (äidinkielisiä yksiköitä ja kie-
lipesiä) oli aina Helsingistä Nuorgamiin. Pohjoissaamenkielisiä päivähoitoryhmiä 
oli Utsjoella, Inarissa, Enontekiöllä, Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä ja poh-
joissaamenkielisiä kielipesäryhmiä oli Utsjoella, Vuotsossa, Sodankylässä, Enon-
tekiöllä, Rovaniemellä ja Oulussa. Inarissa järjestettiin koltansaamenkielistä päivä-
hoitoa kielipesissä, ja inarinsaamenkielistä varhaiskasvatusta järjestettiin äidinkie-
lisenä ja kielipesätoimintana. Saamelaisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli 
vuonna 2016 noin 190 lasta. (Laiti, 2018, s. 62; Lehtola & Ruotsala 2017, s. 17.)  

Saamelaisen varhaiskasvatuksen tutkimus 

Saamelaiskasvatusta ja opetusta on tutkittu jonkin verran Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tutkimukset keskittyivät kuvaamaan 
saamelaiskasvatuksen ja saamenkielisen opetuksen toteutusta käytännössä ja suun-
nitelmien tasolla (Balto, 1997, 2008; Hirvonen, 2003; Keskitalo, 2010). Tutkimuk-
set esittelivät laajasti saamelaiskoulujen toteutusta ja osoittivat, että saamelaiskou-
lut ovat erilaisia ja niiden toimintaan vaikuttaa laajasti se, millä alueella ne toimivat 
ja millainen on saamen kielen ja kulttuurin asema koulun ulkopuolella. Tutkimus-
ten mukaan erityistä huomiota tulisi kiinnittää saamelaisen kasvatusfilosofian tasa-
arvoiseen asemaan arjen koulutyössä sekä opetussuunnitelmien laatimisessa.  

Uusimmissa tutkimuksissa on keskitytty pedagogisten käytänteiden kehittämi-
seen, saamen kielen tilanteen ja saamelaisen varhaiskasvatuksen kuvaamiseen 
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(Keskitalo, 2010; Laiti, 2018; Linkola, 2014; Rahko-Ravantti, 2016; Sarivaara, 
2012; Äärelä, 2016). Saamelaispedagogiikan viitekehyksessä saamelaispedago-
giikka on erityinen pedagogiikan muoto, jossa on kyse oppimisympäristön ja oppi-
jan roolien sovittamisesta saamelaiskulttuurin ja saamelaisfilosofian mukaisesti 
(Keskitalo 2010, 2018; Keskitalo, Määttä & Uusiautti 2013). Tämä edellyttää tie-
dostamista, suunnitelmallisuutta ja laajaa yhteistyötä. Kehitystä hidastavat kolo-
nialistispsykologiset vaikutukset, jotka aiheuttavat erilaista organisatorista hidas-
tetta edellä mainittujen asioiden kehittymiseen (Battiste, 2000). 

Suomessa yleisesti kansallisessa varhaiskasvatuksessa on tutkittu pedagogii-
kan kysymyksiä tai lapsiin ja lapsiryhmään liittyviä seikkoja mikrotason kasvatuk-
sellisena erittelynä. Varhaiskasvattajien ammatillisuus ja johtamisen kysymykset 
ovat myös kiinnostaneet tutkijoita. Sen sijaan lapsen kehityksen ja oppimisen tut-
kiminen on ollut vähäisempää. Varhaiskasvatuksen tutkimus yhteiskunnan järjes-
telmänä ja palveluna on myös saanut vähemmän huomiota. Ei myöskään tunneta 
riittävästi perheiden tilanteita ja tarpeita. (Alasuutari, 2015.) Saamelaisen varhais-
kasvatuksen tutkimista tulisi jatkaa edelleen pedagogiikan tutkimisella sekä kielen 
omaksumisen käytänteiden tutkimuksella, jotta nostettaisiin keskiöön ne parhaat 
saamelaispedagogiikan ja kielipesäpedagogiikan metodit, joilla saavutetaan paras 
mahdollinen kielitaito.  

Kirjan luvut 

Tämän teoksen artikkelit jakautuvat kahteen osaan, joista ensimmäisen muodosta-
vat varhaiskasvatuksen tilaa ja teoriaa esittelevät luvut, tutkijoiden kirjoittamat ar-
tikkelit. Toisessa osassa saamelaisen varhaiskasvatuksen koulutusohjelman työnte-
kijät, opettajat ja opiskelijat saavat äänen. 

Kirjan aloittaa Marikaisa Laitin varhaiskasvatuksen arkea käsittelevä luku. 
Laiti on toiminut pitkään Inarissa päiväkodin johtajana. Väitöskirjaansa Laiti haas-
tatteli 20 saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijää ympäri Suomea (Laiti, 2018). 
Väitöstutkimukseen perustuva luku tuo esiin saamelaisen varhaiskasvatuksen arkea 
sekä käsitteiden että käytännön toteutusten kautta. Varhaiskasvatuksessa työsken-
televät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat avainasemassa arjen toteutuk-
sessa. Artikkelissa avataan saamelaisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevien ko-
kemuksia arjen käytänteistä. Luku on tärkeä avaus saamelaista varhaiskasvatusta 
kuvaavassa kokoomateoksessamme. Taustalla on laaja tutkimusperusteinen tieto. 
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Toisessa luvussa vuosia Koutokeinossa Sámi allaskuvlassa saamelaisessa opet-
tajankoulutuksessa vaikuttanut Aimo Aikio kirjoittaa saamelaisista arvoista ja tun-
nekasvatuksesta. Hän painottaa kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta ihmisen kehityk-
sen tukemisessa. Kasvatus rakentuu tilanteista, joissa aikuisella on monia mahdol-
lisuuksia omalla toiminnallaan edistää lapsen kasvua ja kehitystä. Näissä tilanteissa 
tulisi huomioida myös tunteet. Aikio esittelee artikkelissaan tapoja, joiden avulla 
tunteet ja tunnekasvatus voivat olla mukana opetuksessa ja identiteetin kehityksen 
tukemisessa. Artikkeli vahvistaa ajatusta positiivisen tunnekasvatuksen merkityk-
sestä ihmisen kasvussa ja kehityksessä (ks. myös Uusiautti, 2019). Aikio on tutki-
nut saamelaisten menestystekijöitä (Aikio, 2007, 2010). Selviytymiskykyisyydestä 
eli resilienssistä on paljon ammennettavaa saamelaiseen varhaiskasvatukseen.  

Rauni Äärelä-Vihriälä käsittelee artikkelissaan saamenkielisten kielipesien to-
teutusta ja kielipesäpedagogiikkaa. Kielipesien pedagogiset järjestelyt ovat ainut-
laatuinen kokonaisuus, joita toteutetaan saamen kielen elvytyksen, kielen omaksu-
misen, saamelaiskulttuurin ja saamelaiskasvatuksen viitekehyksessä. Artikkeli pe-
rustuu Äärelä-Vihriälän vuonna 2016 julkaistun väitöskirjan tuloksiin saamenkie-
lisen kielipesäpedagogiikan toteutuksesta saamelaisessa varhaiskasvatuksessa (Ää-
relä, 2016). Äärelä-Vihriälä on luokanopettaja, saamen kielen opettaja ja varareh-
tori Sompion koululla, Sodankylässä. 

Oulun yliopiston professori emerita Eila Estolan ja Oulun opettajakorkeakou-
lussa työskentelevän ja Oulun yliopistosta väitelleen Raija Erkkilän artikkeli kuvaa 
saamelaisen opettajan, Annan, koulutietä lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Kerto-
muksen kautta avataan paikkaan ja luontoon sitoutuvan kasvatuksen merkitystä 
sekä sitä, miten paikkaperusteisuutta käytännössä voidaan toteuttaa. Paikkaperus-
teisella kasvatuksella vahvistetaan lasten yhteyksiä ympärillä oleviin ihmisiin, su-
kuun ja yhteisöön ja siihen paikkaan, jossa he elävät. Artikkeli on aiemmin julkaistu 
teoksessa Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuo-
tispäivänä (Estola, Heikkinen & Räsänen, 2007). Artikkelissa matkataan ajassa 
taaksepäin saamelaiseen kouluhistoriaan. Aikaikkuna tuo historian lähelle. Muutos 
nykykouluun ja -yhteiskuntaan on suuri. 

Seuraavassa luvussa Maria Peltola ja Teemu Suorsa kuvaavat sosiaalisen ja 
materiaalisen avoimen tilan toteutumista saamelaisessa kasvatuksessa. Avoimen ti-
lan tarkastelussa on kyse siitä, kuinka aikuisen toiminta luo lapsen kehitykselle, 
oppimiselle ja toimijuudelle optimaalista vapautta ja sen rajoja. Saman pohdinnan 
avulla voidaan myös kysyä, millaiset rakenteet ja struktuurit, sosiaalinen ja mate-
riaalinen ympäristö, luovat optimaalisen tilan ammattilaisen omalle osallisuudelle 
ja toiminnalle – hänen toteuttaessaan saamelaista varhaiskasvatusta. Maria Peltola 
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on tohtorikoulutettava ja suunnittelija saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuk-
sessa ja Teemu Suorsa kasvatuspsykologian tutkijatohtori Oulun yliopistossa. 

Sámi allaskuvlassa 20 vuotta opettajankouluttajana toiminut Pigga Keskitalo 
esittelee artikkelissaan saamelaisen varhaiskasvatuksen erityispiirteitä. Saamelai-
nen kasvatustodellisuus on muovautunut pitkän institutionaalisen kouluhistorian 
tuloksena. Kolonialistispsykologiset käytännöt ovat vaikuttaneet ihmisten tapaan 
toimia ja käsitellä asioita. Tätä tilannetta kuvatakseen Keskitalo esittelee kasvatuk-
sen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joita on ymmärrettävä asiantilan kehittämiseksi. 
Nämä käsitteelliset välineet tarjoavat konkreettisen systemaattisen mallin, joiden 
varassa myös saamelaista varhaiskasvatusta voi kehittää ja tarkastella kriittisesti 
saamen kielen tilanteen viitekehyksessä. 

Sámi allaskuvlan apulaisprofessori, Inker-Anni Linkola-Aikio, on tutkinut 
koulun kielimaisemaa. Artikkeli pohjautuu vuonna 2014 julkaistuun väitöstutki-
mukseen saamenkielisen kielimaiseman merkityksestä oppilaitoksen arjessa (Lin-
kola, 2014). Luvussa korostetaan saamen kielen visualisoinnin ja näkyvyyden mer-
kitystä vähemmistökielisen lapsen kielen oppimisessa. Saamelaislasten kielellisen 
tasa-arvon toteutuminen edellyttää sitä, että perusopetuksessa ja varhaiskasvatuk-
sessa sitoudutaan monikielisyyden periaatteeseen. Artikkeli herättää ajattelemaan 
kirjoitetun kielen merkitystä oppijan kieltä stimuloivana tekijänä. Kasvatuksen ja 
opetuksen kentällä tavoitteena tulisi olla, että päiväkotien ja koulujen kielikäytän-
teet ja kielimaiseman suunnittelu ovat osa pedagogisia suunnitelmia ja niiden to-
teutumista. 

Utsjoen koululla luokanopettajana työskentelevä Aura Mari Pieski konkretisoi 
artikkelissaan saamelaista pedagogiikkaa. Tekstissä käsitellään opettajan ja pienten 
koululaisten yhteistä valokuvakirjaprojektia osana ensimmäistä kouluvuotta ja 
koulusiirtymän tukena. Luku tarjoaa pedagogisen mallin, jossa opetuksen sovittelu 
kunkin ihmisen tarpeisiin voitaisiin varmistaa. Teksti on tärkeä, koska saamelais-
pedagogiikan parhaita käytänteitä tarjoavia esimerkkejä on toistaiseksi vähän. 

Kirjan toisessa osassa saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen suunnitte-
lijat Maria Peltola ja Unni Länsman kuvaavat koulutuksen monimuotototeutusta 
sekä sitä, millä tavoin opinnot jäsentyvät osaksi opiskelijan arkielämää. Opintojen 
toteuttaminen harvaanasutulla arktisella saamelaisalueella vaatii monimuotoisuutta, 
joustavuutta sekä etäyhteyksien ja -toteutusten hyödyntämistä monipuolisesti. Kun 
joustavuus ja monimuotoisuus lisääntyvät, kasvavat samalla myös itseohjautuvuu-
den, arjen hallinnan ja oppimisen itsesäätelyn ja kiinnittymisen vaatimukset. Mo-
nimuotoisuus ja joustavuus siirtävät helposti lisää vastuuta opiskelijalle ja haasta-
vat myös ohjauksen. Samanaikaisesti koulutuksen merkitys ja yhteiset tavoitteet 
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lisäävät sekä opiskelun paineita että samalla myös intoa ja motivaatiota sekä raken-
tavat yhteishenkeä ja identiteettiä. 

Oulun yliopiston opettajat Jaana Juutinen ja Riikka Kess ovat matkustaneet 
koulutushankkeen aikana monet kerrat Oulun ja Inarin väliä – sekä opetuksen että 
päiväkotiharjoitteluiden ohjauksen vuoksi. He kuvaavat luvussaan kokemuksiaan 
suomalaisina yliopisto-opettajina saamelaisalueella. Näiden kokemuksen kautta on 
ollut mahdollista ymmärtää, kuinka merkittävä saamelainen lastentarhanopettaja-
koulutus on alueellisesti. Tärkeää on ollut myös etäopiskelun mahdollisuus pitkien 
välimatkojen alueella sekä lähiopetuksen järjestäminen paikallisesti saamelaisalu-
eella, Inarissa, yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.  

Varhaiskasvatuksen opettajat Onneli Sieppi ja Nina Hirvonen kuvaavat artik-
kelissaan saamelaisen kasvatuksen erityispiirteitä. He käsittelevät arvoja ja niiden 
heijastumista kasvatukseen ja kokoavat yhteen kandidaatintöidensä tutkimustulok-
sia. Opinnäytetyöt (Hirvonen, 2018; Sieppi, 2018) ovat valmistuneet lastentarhan-
opettajakoulutuksen lopputöinä. Tutkimuksissa saamelaisen kasvatuksen tavoit-
teina ja keskeisinä arvoina näyttäytyivät itsenäisen pärjäämisen ihanne, vapauden 
ja vastuun vuoropuhelu, itseohjautuvuus, vierellä oppiminen ja epäsuorat ohjausta-
vat sekä laaja-alainen osaaminen ja tarinoiden merkitys. 
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2 Saamelaisen varhaiskasvatuksen arki 

Marikaisa Laiti 

Tiivistelmä 

Artikkelissa käsittellään saamelaista varhaiskasvatusta Suomessa. Aihetta lähesty-
tään käsitteellisestä ja arjen toteutuksen näkökulmista. Varhaiskasvatuksessa työs-
kentelevät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat avainasemassa arjen toteu-
tuksessa. Artikkelissa avataan saamelaisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevien 
kokemuksia ja ajatuksia arjen toteutuksesta. Kasvatus toteutetaan tavallisessa ar-
jessa. Se perustuu, niin instituutioissa kuin niiden ulkopuolella, julkilausuttuihin ja 
julkilausumattomiin perusteisiin, lakeihin, normeihin ja arvoihin. Nykyisessä lain-
säädännössä ja varhaiskasvatuksen normiohjauksessa saamelaista kulttuuria eikä 
yhteiskuntaa tuoda esille yhtenä toiminnan perustana ja lähtökohtana. Saamen kie-
lellä toteutettavassa varhaiskasvatuksessa työskentelevät pitävät saamelaista kult-
tuuria institutionaalisen toimintansa merkittävänä lähtökohtana. 

Čoahkkáigeassu 

Artihkkalis gieđahallo sápmelaš árrabajásgeassin Suomas. Fáddá lahkonuvvo 
doahpagiid ja árgga ollašuhttima geahččanguovlluin. Mánáidgárdeoahpaheaddjit ja 
mánáiddikšut, geat barget árrabajásgeassimis, leat guovddážis árgga ollašuhttimis. 
Artihkkalis rahppojuvvojit sápmelaš árrabajásgeassima bargiid vásáhusat ja 
jurdagat árgga ollašuhttimis. Bajásgeassin ollašuhttojuvvo dábálaš árggas. Dat 
vuođđuduvvá nu institušuvnnain go daid olggobealde, albmosis celkojuvvon ja 
albmosii cealkkekeahtes vuođuštusaide, lágaide, norpmaide ja árvvuide. Dálá 
láhkaásaheamis ja árrabajásgeassima norpmastivremis sápmelaš kultuvrra ja 
servodat ii buktojuvvo ovdan oktan doaimma vuođđun ja vuolggasadjin. 
Sámegielain ollašuhttojuvvon árrabajásgeassimis bargi olbmot atnet sápmelaš 
kultuvrra sin institušuvnnalaš doaimma mearkkašahtti vuolggasadjin. 

Johdanto 

Luvussa tarkastellaan alkuperäiskasvatukseen perustuvaa varhaiskasvatusta osana 
suomalaista institutionaalista kasvatusjärjestelmää. Avaan ekokulttuurisen teorian 
avulla kulttuurin ja kasvatuksen yhteyttä, sitä kuinka kulttuuri todentuu arjen kas-
vatustoiminnassa. Kulttuurilla on merkittävä rooli kasvatuksen toteutuksessa. Se 
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ohjaa mm. toiminnan sisältöjä, vuorovaikutusta, paikkoja ja toimijoiden rooleja 
(Tudge, 2008; Weisner, 2002). Alkuperäiskansojen kontekstissa toteutettavassa 
varhaiskasvatuksessa keskeinen kysymys on monien kulttuuristen lähtökohtien yh-
teensovittaminen ja asema arkisessa toiminnassa. Saamelaiseen kulttuuriin perus-
tuva varhaiskasvatuksen toteutus liittyy vahvasti tiettyihin tiloihin, paikkoihin ja 
materiaaleihin (Laiti, 2018).  

Saamelainen varhaiskasvatus on tähän mennessä saanut hyvin vähän tutkimuk-
sellista huomiota. Tutkin väitöskirjassani (Laiti, 2018) saamelaisen varhaiskasva-
tuksen toteutusta haastattelemalla päiväkodeissa ja kielipesissä työskenteleviä var-
haiskasvattajia. Haastatteluaineiston avulla selvitin, mitä varhaiskasvattajat pitivät 
arjen toteutuksessa merkityksellisinä asioina. Halusin tutkimuksellani tuoda erityi-
sesti esille saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutuksen kulttuuriin ja kieleen liitty-
viä tekijöitä.  

Aihe muotoutui tutkimuskohteekseni oman kokemushistoriani, siihen kohdis-
tuneen vähäisen tutkimuksen ja käytännön osoittamien tiedontarpeiden yhteisvai-
kutuksesta. Huomasin työssäni päiväkodin johtajana, että suomen- ja saamenkieli-
sissä ryhmissä arki oli erilaista. Minulla heräsi ajatus perehtyä tarkemmin saame-
laisen varhaiskasvatuksen toteutukseen tavallisessa arjessa. Olin jo aiemmin poh-
tinut kulttuurin merkitystä arjen toteutuksessa (Laiti, 2014). 

Käytän käsitettä “saamelainen varhaiskasvatus” kuvaamaan kaikkia saamelais-
lapsia koskevaa varhaiskasvatusta. Tutkimukseni keskeisimmät tulokset konkreti-
soivat saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutusta arkisena toimintana. Arjen toi-
minnan toteutuksen keskeisiksi elementeiksi muodostuivat tutkimukseni mukaan 
luonto, aitous, yhteisöllisyys ja kieli (Laiti, 2018, s. 204). Nämä tulokset myötäile-
vät sitä, mitä kirjallisuudessa (Aikio, 2010; Balto 1997, 2008; Boine & Saus, 2012; 
Javo, Ronning & Heyerdal, 2004; Saamelaiskäräjät, 2009, 2013) esitetään saame-
laisesta kasvatuksesta ja mitä oma kokemukseni on saamelaisesta varhaiskasvatuk-
sesta. Tulokset syventävät ja konkretisoivat tätä aikaisempaa tietoa. 

Ekokulttuurinen teoria saamelaisen varhaiskasvatuksen tarkastelussa 

Keskityn artikkelissani saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen toteutukseen kulttuu-
risena toimintana. Ekokulttuurinen teoria avaa kasvatuksen ja kulttuurin suhdetta. 
Sen mukaan kasvatus on sidoksissa kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin, 
asenteisiin ja uskomuksiin, jotka välittyvät arjen toiminnassa (Tudge, 2008). Kult-
tuurilla ajatellaan olevan ratkaiseva merkitys kasvatukseen, toimintaan ja arjen to-
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teutukseen. Kulttuuri todentuu vuorovaikutuksessa sekä toisten ihmisten että ma-
teriaalisen ympäristön kanssa. Grace ja Bowes (2011, s. 15) kirjoittavat, että kas-
vattajien merkitykset, uskomukset, arvot ja heidän toteuttamansa tyypillinen toi-
minta ovat sidoksissa itselle merkityksellisinä pidettyihin kulttuureihin. Kulttuurin 
omaksuminen on elämänikäinen prosessi, joka jaetaan toisen samaan kulttuuriin 
kuuluvien kanssa. 

Ekokulttuurisen teorian mukaan se, mitä aikuiset tekevät lasten kanssa ja lapsia 
varten päivittäisissä toimintaympäristöissä, riippuu heidän tulkinnoistaan kulttuu-
risesti merkityksellisistä tavoitteista ja päämääristä. Ekokulttuurisesti ajateltuna 
varhaiskasvatusta toteuttavat aikuiset luovat arjen toimintaympäristön ja toiminnan 
puitteet paikallisesti. Nämä eivät ole suora kopio mistään etukäteen annetusta laista, 
normista, suunnitelmasta tai kulttuurisista tekijöistä (Bernheimer, Gallimore & 
Weisner, 1990, s. 222–223; Weisner, Gallimore & Jordan, 1988). Toimijoilla on 
etukäteen kulttuurisia ideoita toteutuksen etenemisestä. Ideat muokkautuvat ja niitä 
sopeutetaan arjen tosiasiallisessa toiminnassa käsillä oleviin oloihin sopivaksi 
(Weisner, 2002, s. 275). Toisaalta arjen toiminnassa kohdataan rajoitteita ja ulko-
puolelta tulevia paineita muutoksiin. Ympäristöt muuttuvat, lapsiryhmä vaihtelee, 
lasten tarpeet muuttuvat, taloudelliset tilanteet vaihtelevat, ympärillä olevat henki-
löt muuttuvat tai toiminnan tavoitteet määritellään uudelleen. Arjen toteutuksen 
ekologiaa järjestellään uudelleen tällaisissa tilanteessa 

Arjen toiminnalla ekologinen ympäristö tehdään paikallisesti mahdollisimman 
toimivaksi (Bernheimer, Gallimore & Weisner, 1990, s. 223.). Lasten kanssa toimi-
vat aikuiset ratkaisevat, kuinka ja miksi lasten arki järjestetään tietynlaiseksi. Arjen 
toteutuksessa kasvattajilla on käsillä erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa toimintaa. Rat-
kaisevaa on, mitä aikuiset pitävät merkityksellisenä (Tonyan, 2015, s. 312). Paikal-
linen toiminta ilmentää sitä, kuinka toimijat tulkitsevat yhteiskuntaa ja kulttuuria, 
jossa toimintaympäristö sijaitsee. Se kertoo myös siitä, kuinka he soveltavat käsi-
tyksiään oikeaan elämään itselle sopivalla ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Arjen 
rutiinit ja toiminnat ovat ikään kuin kompromisseja kulttuuristen toivomusten ja 
käytännön toimintamahdollisuuksien välillä (Gallimore & Lopez, 2002). 

Kasvatuksen myötä lapsen aluksi kehittymättömät taidot muuttuvat suhteelli-
sen lyhyessä ajassa hyvin monimutkaisiksi kyvyiksi ja inhimillisiksi taidoiksi juuri 
arjen toiminnoissa. Muutoksen selittää vanhempien ja muiden kasvattajien pyrki-
mykset varmistaa, että lapsista kasvaa ympäröivän yhteisön ja kulttuurin täysival-
taisia jäseniä, jotka hallitsevat ympäröivässä kulttuurissa tärkeinä pidetyt taidot, 
tiedot, keskeiset käsitteet ja arvot (Zaporozhets & Markova, 1980/1983, s. 2).  
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Kasvatuksella välitetään tietoa kuhunkin ympäristöön sopivasta käyttäytymi-
sestä. Kulttuuriset arvot, uskomukset ja merkitykset konkretisoituvat arjen toimin-
nassa ohjaten sitä ketä lasten arjessa on läsnä ja ketkä osallistuvat lasten kasvatuk-
seen, opetukseen ja hoitamiseen. Kulttuurin yhteys arkeen näkyy myös siten, mitä 
toimintaa pidetään tärkeänä toteuttaa, miten toimintaa toteutetaan ja ketä toteutuk-
sessa on mukana. Keskeistä on myös, millaisia rooleja osallistujilla on, miten toi-
minta saa alkunsa ja miten lapset tulevat mukaan toimintaan. Kulttuuri vaikuttaa 
toimintaympäristöön suuntaamalla sitä yhtäälle ja toisaalta rajaamalla siitä tiettyjä 
mahdollisuuksia pois.  

Tutkin väitöskirjassani varhaiskasvattajien kokemuksia saamelaisen varhais-
kasvatuksen arjen toteutuksesta. Tutkimukseni yhtenä alkusysäyksenä on toiminut 
ajatus siitä, että varhaiskasvatuksen arki toteutuu päällisin puolin kaikkialla saman-
laisena (Hujala & Puroila, 1998). Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että arjessa 
ilmenee vaihtelua siinä, mitä merkityksiä eri toiminnoille annetaan ja miten näitä 
toimintoja toteutetaan (Puroila, 2002a, b). 

Saamelainen varhaiskasvatus 

Saamelaislasten varhaiskasvatuksesta puhuttaessa käytetään yleisesti käsi-
tettä ”saamenkielinen varhaiskasvatus” (Lehtola & Ruotsala, 2017; OPH, 2018, s. 
49). Tämän sijaan käytän ilmaisua ”saamelainen varhaiskasvatus” rinnastaen sen 
saamelaisopetuksen käsitteeseen (ks. Hirvonen, 2003a, 2003b; Keskitalo, 2010, 
2017; Rahko-Ravantti, 2016). Käsitteen käyttö saa tukea myös Rauni Äärelän 
(2016, s. 210) tutkimuksesta, jossa kielipesän pedagogiset toiminnat olivat tutki-
muksen kohde. Lisäksi käsitettä on käytetty saamelaisen varhaiskasvatuksen oh-
jausmateriaaleissa (Saamelaiskäräjät, 2009, 2013). Verrattuna saamenkieliseen var-
haiskasvatukseen, käsite ”saamelainen varhaiskasvatus” huomioi tasapuolisesti 
saamelaislasten, perheiden ja koko yhteiskunnan kielelliset, kulttuuriset ja identi-
teetin tukemisen ja kehittämisen tarpeet. Se tuo kielen tärkeyden rinnalle saamelai-
sen kasvatusperinteen ja omaan kulttuuriin kasvattamisen tehtävän merkityksen. 
Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa kysymys ei ole pelkästään kielestä, vaan sen 
liittymisestä laajempaan kulttuuriseen ja henkiseen yhteyteen, kuten Äärelä (2016) 
esittää väitöstutkimuksessaan. Käsitteenä ”saamelainen varhaiskasvatus” mahdol-
listaa kaikkien saamelaislasten tarpeiden huomioimisen kokonaisvaltaisesti ja tasa-
puolisesti (ks. myös Äärelä, 2016, s. 70, s. 210). 
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Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
(OPH, 2018, s. 9, 15) oikeus saamen kielellä tapahtuvaan varhaiskasvatukseen yh-
distetään lasten äidinkieleen. Tämä on käytännössä tarkoittanut, että vain ne äidin-
kieliset saamelaislapset, joiden äidinkieleksi on ilmoitettu yksi kolmesta saamen-
kielestä, ja joiden kotiympäristö̈ on saamenkielinen, ovat oikeutettuja lain mukai-
seen varhaiskasvatukseen. Omaa kulttuuria ja identiteettiä tukevan varhaiskasva-
tuksen ulkopuolelle uhkaavat jäädä ne saamelaislapset, joilla ei ole tätä merkintää 
(Aikio, 2012; Lauhamaa, Rasmus & Judén-Tupakka, 2006, s. 201–202; Äärelä, 
2016, s. 209). Samoin lainmukaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen ulkopuo-
lelle jäävät ne äidinkieliset saamelaislapset, joiden oma kielitaito ja kodin kie-
liympäristö katsotaan riittämättömäksi äidinkieliseen varhaiskasvatukseen osallis-
tumiseen. Kielipesät on avattu paikkaamaan tätä tarvetta. 

Johtuen pitkästä sulauttamisen ja sulautumisen historiasta, saamelaislasten ko-
din arjessa ei läheskään aina ole aktiivisia saamen kielen käyttäjiä (Balto, 1997; 
Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi, 2014). Näin ollen lapselta puuttuu käytännön 
kielitaitoa, jota arkisessa vuorovaikutuksessa tarvitaan. Kaikki saamelaislapset tar-
vitsevat kuitenkin kokonaisvaltaista kulttuuriinsa pohjautuvaa varhaiskasvatusta ja 
itselleen sopivaa kielellistä tukea (Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013, s. 100). 
Toiset lapset tarvitsevat tukea kielen oppimisessa ja vahvistumisessa, toiset kult-
tuurin avaamisessa. Kaikki tarvitsevat saamelaisen identiteetin tukemista (Magga, 
2004; Magga-Hetta, 2003; Rasmus, 2004). 

Arjen toiminnan kaksi perustaa 

Arjen toiminnan perustana pidetyllä kulttuurilla on ratkaiseva merkitys varhaiskas-
vatuksessa. Maailmanlaajuisesti katsottuna alkuperäiskansakulttuuriin nojaavaa 
varhaiskasvatusta toteutetaan osana valtakulttuurista länsimaista koulutusjärjestel-
mää (Martin, 2016; Nãone & Au, 2010). Kanoelani Nãone ja Kathryn Au (2010) 
ovat pohtineet kulttuurin asemaa varhaiskasvatuksessa Havaijin alkuperäiskansa-
kontekstissa. Heidän mukaansa alkuperäiskansojen varhaiskasvatus rakentuu taval-
lisesti valtakulttuuriselle perustalle. He kuvaavat alkuperäiskulttuurin asemaa var-
haiskasvatuksessa tyypillisesti mausteena olemiseksi (engl. ingredient). Tämä ei 
Nãonen ja Aun (2010, s. 150) mukaan tue alkuperäiskansan asiaa. Näiden sijaan 
varhaiskasvatuksen toteutus tulisikin rakentaa kokonaan alkuperäiskansan omalle 
kulttuuriselle perustalle, sovittaen siihen valtakulttuurinen perusta. 
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Edellä kuvattu tilanne vallitsee myös Suomessa, jossa ei ole omaa saamelaisen 
varhaiskasvatuksen järjestelmää tai omaan kulttuuriin perustuvaa, yhteistä legitii-
miä perustaa. Valtakulttuuri luo saamelaiselle varhaiskasvatukselle institutionaali-
sen perustan ja normatiiviset puitteet. Toiminta järjestetään perustuen Suomen lain-
säädäntöön ja normiin sekä valtakulttuuriseen varhaiskasvatuksen toteutuksen mal-
liin. Lähtökohta-ajatuksena on, että saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus on sa-
manlaista kuin missä tahansa ryhmissä. Erotuksena toteutuksessa on kuitenkin se, 
että käytetään saamen kieltä ja saamelaisia elementtejä. Kielen ajatellaan kantavan 
ja välittävän kulttuurin ja vahvistavan lasten identiteetin. Kunnilla on kuitenkin vel-
voite laatia oma varhaiskasvatussuunnitelma saamenkielistä varhaiskasvatusta var-
ten (OPH, 2018, s. 9). Saamelaiskäräjät laati vuonna 2009 projektin tuloksena en-
simmäisen saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekstin. 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arki 

Esittelen seuraavassa lyhyesti väitöskirjatutkimukseni (Laiti, 2018) keskeisiä tu-
loksia. Tutkimuksen aineistona käytin saamelaisessa varhaiskasvatuksessa 
työskentelevien varhaiskasvattajien kertomuksia saamelaisen varhaiskasvatuksen 
toteutuksesta. Haastattelin 23 varhaiskasvattajaa eri puolilla Suomea. He työsken-
telivät päiväkodeissa ja kielipesissä ja edustivat kaikkia saamen kieliä. Tutkimuk-
sessa arjen toteutus jaettiin tavoitteiden asettamiseksi, suunnitteluksi, toiminnan to-
teutukseksi ja arvioinniksi. 

Toiminnan tavoitteet, suunnittelu ja arviointi  

Varhaiskasvattajien kertomuksissa saamelaisen varhaiskasvatuksen tavoitteet kä-
sittivät lapsen kielen oppimisen, kulttuurin omaksumisen ja identiteetin tukemisen. 
Siinä rinnalla olivat myös lapsen yleisen kehityksen ja oppimisen tavoitteet. Tär-
keimpänä tavoitteena arjen tilanteissa pidettiin lapsen aktiivista saamen kielen 
käyttöä ja saamelaiseen kulttuuriin kasvamista. 

... että niille lapsille jäisi sellainen ... halu ... pitää niinku kieli ... sitä elämää 
täällä ja ... että pitäisi tärkeänä ja haluaisi tulla joskus tänne takasin. Se on 
ainakin minun tavoitteeni. Henkilökohtainen tavoite. Mutta päiväkodin tavoite 
varmaan ... kielen säilyttäminen ja ... ja toki sitten ... niitä kehityksellisiä ... ett 
mitä niitten kuuluu osata ja ... että niillä on hyvä olla täällä ... turvallista.  
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Kulttuuriin kasvamista ja identiteetin vahvistumista tavoiteltiin oikeiden kulttuu-
risten kokemusten ja välittömän yhteisöllisen yhteyden kautta.  

Niin ... no kyllä mulla niinkö on kuitenkin ... nämä kaksi isoa tavoitetta ... ihan 
oikeasti se ... niinku kulttuurin tekeminen näkyväksi. Vaikka ne tavat voi olla 
vähän niinku nykyaikaisia ... pöytäteatteria ja muita tämmöisiä ... jos ei pystytä 
parempaan ... tai saada siihen sitten parempaa, käytännönläheisempää koske-
tusta tai niinkö mahdollisuutta siihen, – ja sitten kieli. 

Suunnittelu kohdistui vuoden kiertoon liittyvien teemojen valintaan ja toteutusta-
poihin. Vuoden kierrolla viitattiin joko vuodenaikoihin tai saamelaiseen elämänta-
paan liittyvään vuotuiskiertoon. Oli kiinnostavaa havaita, että suunnittelun kerrot-
tiin nojautuvan pitkälti Saamelaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Saamelaiskä-
räjät, 2009). Sitä pidettiin yhtenä toiminnan suunnittelun lähtökohtana kaikkialla 
Suomessa. Siitä haettiin tukea saamelaisten kulttuurien ja kielten aiheisiin. Tämä 
on merkittävää siinä mielessä, että haastatteluiden aikaan sillä ei ollut vahvistettua 
normin asemaa varhaiskasvatusjärjestelmissä. Sen voidaan kuitenkin tulkita olevan 
paikallinen suunnitelma, jolla on tärkeä sijansa saamelaisissa varhaiskasvatusyksi-
köissä. 

Toiseksi suunnittelua kuvattiin suuntaa-antavaksi ja viitteelliseksi. Varhaiskas-
vattajat kertoivat olevansa valmiita joustamaan suunnitelmistaan lasten tarpeiden, 
aloitteiden ja vallitsevien olosuhteiden vuoksi.  

Niin, että mihin perustuu, niin eihän, kun mietitään joku saamelainen toiminta, 
niin eihän sitä suunnitella, eihän poromies toimi kalenterin mukaan, ei käsi-
työläinen toimi kalenterin mukaan ... niin minusta on ahdistavaa, että joudu-
taan päiväkodissa pukkaamaan tiettyjen kellon raamiin sisälle. Mutta taas, se 
ei toimi, jos siellä ei ole se rytmi ... mutta tuleeko nämä kuinka nämä lapset 
sitten sieltä, minkälaisesta kulttuurista, perheestä? Onko vapaa kasvatus? Vai 
onko se kulttuurillinen kasvatus, vai onko se aikatauluun naputettu? 

Suunnitelmia vaihdettiin lapsiryhmän koostumuksen, luonnon olosuhteiden, sään 
ja esimerkiksi spontaanien vierailujen mukaan. Varhaiskasvattajat jättivät suunni-
telmissaan tilaa muutoksille, he kertoivat toteuttavansa toimintaa joustavasti. Arvi-
ointi ymmärrettiin lähinnä lasten kehityksen ja oppimisen arviointina. Lasten kehi-
tyksen, kasvun ja oppimisen arviointi liittyi läheisesti heidän varhaiskasvatussuun-
nitelmiinsa silloin, kun ne olivat aktiivisessa käytössä. Varhaiskasvattajien oman 
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työn ja kehityksen arviointi oli satunnaista ja vaihtelevaa. Sen kerrottiin kohdistu-
van käytännön toteutuksen onnistumiseen, ”hyviin käytänteisiin”, joita kannattaa 
tehdä uudelleen. 

Toiminnan toteutus 

Seuraavassa kuvaan sitä, mistä varhaiskasvattajat puhuivat silloin, kun kertoivat 
luonnon keskeisyydestä, aitouden merkityksellisyydestä, yhteisöllisyydestä arjessa 
tai kielen merkityksestä toiminnan toteutuksessa. 

Luonnon kerrottiin olevan saamelaisuuden ja näin myös saamelaisen varhais-
kasvatuksen toteutuksen perusta. Sen merkitys näkyi siinä, että sitä arvostettiin toi-
minnan paikkana ja havainnoinnin kohteena. Se tarjosi materiaaleja arjen kädentai-
toihin, raaka-aineita ruoanvalmistukseen ja teema-aiheita muuhun toimintaan. 
Luonnon merkitys toiminnan perustana ilmeni myös siten, että varhaiskasvattajat 
toteuttivat toimintaa oman pihan ulkopuolella metsässä, puistoissa, rannoilla tai po-
luilla. Ulkoilulla oli kulttuurinen merkitys, sitä toteutettiin säällä kuin säällä, aina 
tilanteen ja lapsen iän mukaan. Ulkoiluun liittyi myös pukeutuminen, jonka harjoit-
telua pidettiin tärkeänä. 

... meillä on tuolla se vuodenaikaympyrä, missä on kahdeksan vuodenaikaa ja 
siitä joka päivä keskustellaan, keskustellaan siitä pallosta, missä me ollaan 
menossa ja mitkä on ne merkit tähän vuodenaikaan, nyt on justiin puhuttu siitä, 
nyt kun tämä talvi ollut, että koska aletaan kevättalveen siirtymään? Mitkä on 
ne merkit? Että siitä puhutaan ihan koko ajan, … tämä on niin luontoon kyt-
köksissä ... joo ... kaikkinensa. 

Toiminnan toteutuksen toinen keskeinen teema koski sen kulttuurinmukaista ai-
toutta. Varhaiskasvattajien mielestä lapset oppivat osallistumalla, seuraamalla, ko-
keilemalla ja erityisesti tekemällä aitoja asioita. Kuokkanen (2009, s. 44) painottaa 
kokemuksellista tietoa alkuperäiskansaopetuksessa. Tällaista aitoa kokemukselli-
suutta tavoiteltiin yhden kasvattajan mukaan harjoittamalla tarinankerrontaa lasten 
kanssa. 

Tiistaina ... tarinoidaan ... Elikkä semmosta, että yritetään löytää tämmöistä, 
että tarinankerronnan perinnettä tulis kans ... tiistaina alkaa joku tarina ja sitä 
sitte vähän ehkä lueskellaan joka päivä ja ... opetellaan niinku ... sitä tarinan 
kerrontaa ... niin lapset saa itsekin kertoa sitä samaa tarinaa ... 
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Saamelaisessa kulttuurissa tiettyihin paikkoihin ja tiloihin liittyy erityistä kulttuu-
rista tietoa. ”Mökit, laavut, konkreettiset työtilanteet ja nuotiotulet toimivat erään-
laisina tieteellisinä seminaareina” (Helander & Kailo, 1999, s. 233; Keskitalo, 2010, 
s. 214). Varhaiskasvattajat olivat tietoisia paikan ja siihen liittyvän tiedon yhtey-
destä. Säähän, kasvillisuuteen, poronhoitoon, kulttuuriin, kieleen tai kalastukseen 
liittyvä tieto oli enemmän läsnä tietyissä, oikeissa paikoissa: laavussa, tulen äärellä, 
metsässä, kulttuuritapahtumassa, sovitussa huoneessa, poroaidalla tai järvellä ku-
ten seuraavassa esimerkissä. 

Niin, että olisi mukava lähteä vaikka koko ryhmän kanssa tuonne ... järvelle 
vaikka. Ollaan me joskus kesällä käytykin ... silloin kun oli enemmän lapsia, 
niin on käyty siellä ... järvellä, kerrottu kaloista ja vedestä. 

Varhaiskasvattajat kertoivat järjestävänsä lapsille mahdollisuuksia kokea kulttuuri-
sesti aitoina pitämiään asioita, kuten perinteisiä työskentelytapoja, perinteistä käsi-
työtä, duodjia, poronhoitoa, marjastusta, musiikkia tai taidetta. Se näkyi myös siten, 
että lapset käyttivät aitoja (työ)välineitä kuten suopunkeja, puukkoja tai tulitikkuja 
Aitous näkyi myös pyrkimyksenä käyttää oikeita saamenkielisiä käsitteitä arjen ti-
lanteissa. Toimintaan osallistuttiin itse tai sitä seurattiin paikan päällä tai esimer-
kiksi internetyhteyden välityksellä. 

Mutta että sitten ... siinähän näkyy kuitenkin paikallisuutta ... päiväkodissa ... 
niin kun päivähoidon toiminnoissa, se paikallisuus. Otetaan huomioon sen 
mitä ympäristössä ... missä ympäristössä ollaan. Niin silloin myös käytetään 
niitä resursseja, mitä tämä ympäristö tarjoaa. Elikkä täällä ... mitä silloin oli 
kaikki nuo erotukset syksyllä ..., niin sehän on kuulunut tämän päivähoidon ... 
tai varhaiskasvatuksen, siihen jokavuotiseen, että käydään siellä ...  

Pyrkimyksistä huolimatta saamelaisissa varhaiskasvatusryhmissä ei ollut lähes-
kään aina mahdollisuutta osallistua aitoihin tilanteisiin tai seurata niitä. Varhaiskas-
vattajat kertoivat monista aitoutta korvaavista ja jäljittelevistä toiminnoista. Saa-
melaisia toimintoja, tiloja ja paikkoja jäljiteltiin ulkona ja sisällä. Leikeissä aiheina 
saattoi olla kalastuksen tai poronhoidon jäljittely. 

… esimerkiksi ollaan leikitty ’käestys’ ku on tämä hauenpyynti ...’vihelem’. 
Inarinsaamelaisilla se on ollut tämmönen, tämmönen, että viritetään tämmö-
seen kaislikkoon ... heinäkuussa korkeaan kaislikkoon ... menevät sinne köllöt-
telemään ja sitten siihen viritetään oma verkko ... suomeksi ’käestys’ ja toinen 
pää sidotaan rannalle puuhun ... Niin ensiksi tämän tarinan otan lasten kanssa, 
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niinkö leikitty ... lapset oli toiset kaloja ja kuka sitte lähti soutamaan ... ja ... 
aina sen saman tarinan sitte uudestaan ... kerron ... mutta se on, ne on niinko 
leikitään ihan tämmösiä, että se aikuinen sitte on, pyytää, että leikitään sitä. 

Myös tulen tekemistä ja tulen äärellä olemista harjoiteltiin jäljittelemällä. Aitojen 
toimintojen ja toimintaympäristöjen jäljittelemistä toteutettiin esimerkiksi rekonst-
ruoimalla ja luomalla mielikuvia. Se mahdollisti lapsille kokemuksen kulttuuriin 
kuuluvasta toiminnasta ja tiloista, kuten esimerkiksi laavusta, yksikön sijainnista 
riippumatta. Toiseksi jäljittelevissä paikoissa on mahdollisuus siirtää ja jakaa kult-
tuurista tietoa (Rogoff, 1990, 2003; Tudge, 2008). Varhaiskasvattajien kertomassa 
arki näyttäytyi osana laajempaa sosiaalista ja kulttuurista yhteisöä. He kokivat kuu-
luvansa erityisesti osaksi saamelaista yhteisöä. Arjen toteutuksessa yhteisöllisyys 
sai monenlaisia ulottuvuuksia. Saamelaisen varhaiskasvatuksen voi tulkita olevan 
lapsille merkityksellinen erityisesti enkulturaation kannalta. 

... meillä esimerkiksi eilen oli iltapäivällä semmoinen makkaranpaisto pihalla, 
mihin oltiin kutsuttu vanhemmat kolmesta viiteen. Oli meillä siellä grilli kuu-
mana ja vanhemmat tulivat siihen ja siinä on se ajatus, että ... että sitä yhtei-
söllisyyttä ... Ja huomasinkin, että kun ne tuli siihen, ”Aijaa ... ja donge leat 
dáppe ja ... miibat dutnje gullo?” [Sinäkin olet täällä ja ... mitäpä Sinulle kuu-
luu?] ja ”Bures, bures.” [Terve, terve] ja ... ja siinä huomasin taas hyvin sen, 
sen meidän saamelaisten sen semmoisen yhteenkuuluvuuden.  

Varhaiskasvattajat kertoivat suvun ja sukulaisuuden olevan arkinen ja tärkeä pu-
heenaihe. Lasten kerrottiin olevan tietoisia omista suvuistaan ja sen jäsenistä. Yh-
teisöllisyys toteutui myös siten, että saamelaisen varhaiskasvatuksen ryhmissä vie-
raili yhteisön jäseniä. Heitä toivottiinkin vieraiksi mahdollisimman usein. Ryh-
missä järjestettiin omia juhlia tai muita mahdollisuuksia kokoontua yhteen. Van-
hempainiltoja pidettiin tällaisina muina kokoontumisina. Tilaisuudet olivat avoimia 
myös lasten muille sukulaisille, serkuille ja isovanhemmille. 

Yksi keskeinen saamelaisen varhaiskasvatuksen ulottuvuus on saamen kieli. 
Jotakin kolmesta saamen kielestä puhutaan arjessa. Varhaiskasvattajat kertoivat eri-
laisista kielen opettamisen ja tukemisen menetelmistä, joista tärkein oli jatkuva ää-
neen puhuminen ja tilanteiden sanoittaminen. Toisaalta haastatteluissa mainittiin 
myös se, että kieltä ei aina opeteta. Tällöin luotettiin arkisen vuorovaikutuksen riit-
tävyyteen. Lapsesta ja ryhmästä riippuen kielen tukeminen oli kielikylpymäistä 
opettamista tai äidinkielistä aktiivista jokapäiväistä vuorovaikutusta. Kielen mer-
kitys ja käyttötarkoitus vaihtelivat jatkuvasti tilanteesta riippuen. 
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V: ... Tämä ei ole se, tämä ympäristö ei ole saamelainen kylä, ... Meidän pitää 
sitä ... saamenkielisinä lähteä sitä purkamaan ... 

ML: Sä ajattelet, että täällä se kieli korostuu? 

V: Joo, ja se, että se [kieli] on se meidän identiteetti sitten täällä. Ja sillä lä-
hetään sitten rakentamaan sitä kulttuuria, rakentamaan eteenpäin.  

Arjen toteutuksessa kieli oli kommunikaatiovälineen lisäksi myös toiminnan kohde. 
Sitä pyrittiin opettamaan, kehittämään, siirtämään ja elvyttämään. Kielen kehittä-
misen ja opettamisen kohteena eivät olleet vain lapset, vaan varhaiskasvattajat ker-
toivat jatkuvasta omasta kieleen liittyvästä työskentelystään. Varhaiskasvattajat itse 
opettelivat uusia sanoja ja sanontoja, kehittivät uusia sanoja ja valmistivat materi-
aalia saamen kielellä. Tämän lisäksi he tekivät laulujen ja kirjojen käännöstyötä. 

Kohti tulevaisuutta 

Tutkimustieto varhaiskasvattajien kokemuksista tarjoaa syventävän näkökulman 
varhaiskasvatuksen arkeen. Sen avulla saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen ke-
hittämistä voidaan toteuttaa yhtenäisesti tulevaisuudessa (Balto, 1997, s. 152; 
Nummenmaa, 2011, s. 61; Weisner, Gallimore & Jordan, 1988). Alkuperäiskansan 
tarpeet huomioivaa kasvatusta tulee kehittää voimakkaasti ja keskitetysti. Siihen 
tarvitaan aktiivista ja tavoitteellista toimintaa (Keskitalo, Äärelä & Rahko-Ravantti, 
2014, s. 217). Tässä ensisijaisena on enkulturaatiotehtävän ymmärtäminen ja var-
haiskasvatuksessa työskentelevien proaktiivinen toiminta. Tutkimus auttaa ymmär-
tämään mitä käytännön toimia ja millaisia ajattelun muutoksia tarvitaan, jotta saa-
men kielten ja kulttuurien elvyttäminen ja säilyttäminen toteutuu parhaalla mah-
dollisella tavalla. 

Enkulturaatiotehtävä 

Varhaiskasvattajat kertoivat arjen toiminnan perustuvan saamelaiseen kulttuuriin ja 
siinä erityisesti luontoon, aitouteen, yhteisöllisyyteen ja kielellisiin tekijöihin (Laiti 
2018). Enkulturaatiota pidettiin arjen toiminnan lähtökohtana, samalla kun toteu-
tuksessa huomiotiin toiminnan valtakulttuurinen perusta. 

Varhaiskasvattajat toivat esille haasteen valtakulttuuristen toimintatapojen ja 
kulttuurisen suhteuttamisen välillä (ks. myös Storjord, 2008, s. 207). Varhaiskas-
vattajat kertoivat, että arjessa oli jatkuvasti tilanteita, joissa ratkottiin toteutuksen 
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suhdetta saamelaiseen kulttuuriin kasvattavan enkulturaation ja valtakulttuuriin so-
siaalistamisen välillä (Laiti, 2018; ks. myös Fasoli & Johns, 2007, s. 100). Yhteis-
kuntaan sosiaalistaminen on varhaiskasvatuksen eksplisiittinen tavoite (OPH, 
2018). Saamelaisen varhaiskasvatuksen enkulturatiivisesta tehtävää ei avata viral-
lisissa asiakirjoissa. Kuitenkin pohjautuen saamelaisten perustuslailliseen oikeu-
teen ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan tehtävä on osa saamelaista varhaiskas-
vatusta. Yksinomaan valtakulttuuriseen perustaan nojaavan varhaiskasvatuksen 
vaarana on sulauttavat käytännöt, mitkä ovat heikentämässä alkuperäsikansan ase-
maa ja tulevaisuutta. 

Haastatteluissa valtakulttuurista perustaa luonnehdittiin ilmauksin ”se tavalli-
nen” tai ”suomalainen”. Eräs varhaiskasvattaja sanoi, että ”on ensin se tavallinen 
ja sitten tämä saamelainen.” Tulkitsin tällaisten ilmaisujen kertovan toiminnan 
kahtalaisesta kulttuurisesta perustasta. Sosialisaation ja enkulturaation suhteutta-
misesta arjessa kertoo varhaiskasvattaja, joka pohtii näiden merkitystä toteutuk-
sessa. Esimerkissä kiteytyy saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen kahtalaisuuden 
ajatus. Kasvattaja toteaa, että 

... niinku tietyllä tapaa meidän työhän on haastava, että meidän pitää toteuttaa 
kaikki se mitä kaikki muutkin toteuttaa ... sitten sen lisäksi meidän pitää toteut-
taa kaikki tämä saamelaisuuden tuoma puoli ... mutta se vaatii sitten sitä, että 
sitä toimintaa paljon integroidaan ja ... tehdään niinkö, tehdään niitä ... ettei 
niitä niinku tietyllä tapaa aleta erottelemaan. Mutta että onhan meillä tietyllä 
tapaa tupla työmäärä. 

Tutkimukseni mukaan saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen toteutus voidaan tul-
kita perustuvan ennen kaikkea saamelaiseen kulttuuriin ja kasvatukseen paikalli-
sesti sovellettuna. Arjen toteutuksessa välittyy monia saamelaiselle kulttuurille ja 
kasvatukselle yhteisiä piirteitä kuten yhteys luontoon tai saamelaisen yhteisön mer-
kitys. Tämä kaikki tapahtuu usein ilman suurempia pohdintoja tai harkintaa, luon-
nollisesti, sen perusteella, että tavoitteena pidetään saamen kielen ja kulttuurin jat-
kumista seuraavien sukupolvien keskuudessa. Ari Antikainen, Risto Rinne ja Leena 
Koski (2003, s. 35) kirjoittavat lapsen sosiaalistamisen tapahtuvan arjen itsestään 
selvinä pidettyjen rutiinien välityksellä sekä tiedostetusti että tiedostamatta. Saa-
melaisessa kasvatuksessa ja varhaiskasvatuksessa onkin merkityksellistä purkaa 
kasvatukseen liittyviä itsestäänselvyyksiä, jotta varhaiskasvatusta voitaisiin aidosti 
kehittää. Varhaiskasvatuksen enkulturaatiotehtävä tulee näin näkyväksi ja ekspli-
siittiseksi, tiedostetuksi. 
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Proaktiivisuus 

Tutkimuksissa (mm. Erkkilä, 2005; Keskitalo & Määttä, 2011, 2012; Laiti, 2018) 
on osoitettu, että arjen toteutuksessa työntekijöiltä vaaditaan rohkeutta ja päättäväi-
syyttä toimia oman alkuperäiskansakulttuurin mukaan. Varhaiskasvatuksen henki-
löstö on avainasemassa. Varhaiskasvattajat ratkaisevat viime kädessä, kuinka so-
veltavat yhteisesti neuvoteltuja ohjeita, suunnitelmia ja sääntöjä käytäntöön (Far-
quhar, 2015). Saamelaisen varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviltä vaaditaan 
proaktiivista toimintaa eli ennakoivaa vuorovaikutusta, vastuun ottamista kulttuu-
rin ja kielen kehityksestä, näiden puolesta tietoista työskentelyä ja aktiivista kehit-
tämistä. Siihen kuuluu tahto muuttaa toimintaa omien kulttuuristen arvojen ja ta-
voitteiden mukaisesti (Rahko-Ravantti, 2016, s. 97–99). Ryhmien omat retket ja 
tapahtumat, saamelaisten kasvatustapojen käyttö, uusien sanojen keksiminen, eri-
laiset käännöstyöt tai monipuolinen yhteistyö saamelaisyhteisön kanssa ovat osoi-
tuksena proaktiivisesta toiminnasta. 

... ja tuota sitte tässä yksikössä seurakunta pitää tämmösiä niinku “pikku kirk-
koja”. Niin niihin ei olla osallistuttu, koska meillä on se oma ... saamelaispappi. 
Itse asiassa meillä on aika paljonkin kyllä ... sitten kun rupeaa miettimään ... 
niin ... omia suunnitelmia. Ja se on, vanhemmat on ollu siitä tyytyväisiä, kun 
me ollaan sanottu, että meillä on ne omat juttumme. 

Miten toteuttaa kahteen kulttuuriin perustuvaa varhaiskasvatusta siten, että ne tu-
kevat toisiaan positiivisesti? Saamelaisen- ja valtakulttuurisen lähtökohtien suh-
teesta toteutuksessa tarvitaan tulevaisuudessa avointa yhteistä pohdintaa. Fasoli ja 
Johns (2007, s. 99) puhuvat kulttuuristen lähtökohtien ”neuvottelevasta yhteenso-
vittamisesta” ja Keskitalo (2010, s. 22) “parhaimpien puolien yhdistämisestä”. Leh-
tola (1997, s. 62) on puolestaan kirjoittanut “aktiivisesta mukauttamisesta”. 

Lopuksi 

Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että saamelaista varhaiskasvatusta toteu-
tetaan kahden kulttuurin kohtauspisteessä. Tällaisessa tilanteessa arki on jatkuvaa 
valintojen tekemistä ja näiden perustelemista itselle ja eri tahoille. Valtakulttuurista 
mallia ja perustaa pidetään haasteellisena instutionaallisessa alkuperäiskansakas-
vatuksessa. Institutionaalisessa kasvatuksessa korostuu, ja on julkilausuttuna sosia-
lisaatiotehtävä eli lasten yhteiskuntaan ja valtakulttuuriin kasvattaminen, jolloin 
kasvatus, opetus ja koulutus perustuvat valtakulttuurin ja toistavat yhteiskunnan 
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arvoja, asenteita ja uskomuksia. Se välittää yleistä tapaa ajatella lapsista, kasvatuk-
sesta, kehityksestä, toiminnan tavoitteista ja opetusmenetelmistä.  

Alkuperäiskansoilla on tämän lisäksi omaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan pe-
rustuva enkulturaatiotehtävä, jota toiminnan muodot, tavoitteet ja menetelmät il-
mentävät. Sosialisaatiota ja enkulturaatiota ei aina eroteta käsitteellisesti. Enkultu-
raation käsite tulee merkitykselliseksi, kun kasvatuksella on useampi kulttuurinen 
lähtökohta. Tällöin sosialisaation käsite ei tunnu riittävältä. Tämä tilannehan saa-
melaisilla on. Tällaisessa tapauksessa sosialisaatiolla viitataan yhteiskuntaan ja val-
takulttuuriin kasvattamiseen ja enkulturaatiolla vähemmistö- tai alkuperäiskansa-
kulttuuriin kasvattamiseen (Judén-Tupakka, 2000, 2003; Keskitalo, 2010, 2017). 
Saamelaisen varhaiskasvatuksen kahteen kulttuuriin kasvattamisen tehtävä on osit-
tain implisiittinen, sillä saamelaiseen kulttuuriin ja elämään kasvattamista ei ole 
osoitettu selkeästi varhaiskasvatusta ohjaavassa laissa tai normissa. 

Saamelainen varhaiskasvatuspedagogiikka on eräs keino ehkäistä valtakulttuu-
riin sulautumista ja edesauttaa dekolonisaatiota. Se on vasta muotoutumassa ja vaa-
tii lisätoimenpiteitä (Balto, 2008; Keskitalo, 2010, 2017; Storjord, 2008; ks. Kes-
kitalo tässä teoksessa). Sen avulla tehdään näkyväksi oma kieli ja kulttuuri varhais-
kasvatuksen toteutuksessa. Pedagogiikan perustuu alkuperäiskansatietoon (Battiste, 
2008; Kuokkanen, 2009; Porsanger & Guttorm, 2011; Singh & Reymer, 2013). 

Varhaiskasvatuksen arjessa voidaan tehdä paljon kielen ja kulttuurin hyväksi, 
kun toimitaan aktiivisesti. Saamelainen alkuperäiskansakulttuuri ja elämäntapa 
sekä näihin liittyvä kasvatus tarjoavat varhaiskasvatukselle oman, erilaisen kulttuu-
risen ja kielellisen toteutuksen materiaaliset, toiminnalliset ja sisällölliset suunta-
viivat. Tärkeää on toimintaympäristön tietoinen havainnointi, sen hyödyntäminen 
ja toiminnan sovittaminen ympäröiviin mahdollisuuksiin oman kulttuurin näkökul-
masta. Henkilöstön oman toiminnan reflektio, arvomaailman, maailmankuvan ja 
myös oppimis- ja kehitysteorioiden pohdinnat edesauttavat saamelaisen kulttuurin 
jatkuvuutta (Keskitalo, Äärelä & Rahko-Ravantti, 2014, s. 218). 

Jatkossa saamelainen varhaiskasvatus tarvitsee näkemistä ja kuulemista sen 
omista, saamelaisista lähtökohdista käsin, saamen kansan elinvoimaisuuden säily-
misen näkökulmasta. Jotta saamelainen varhaiskasvatus voi olla olemassa ja kehit-
tyä, on sen oltava näkyvä, tiedetty, tunnistettu ja tunnustettu siten kuin saamelainen 
yhteisö ja ennen kaikkea siellä työskentelevät varhaiskasvattajat sen mieltävät.  
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3 Tunteet kasvatuksessa ja opetuksessa 

Aimo Aikio 

Tiivistelmä 

Luku tarkastelee saamelaisia arvoja ja tunnekasvatusta – kasvatuksen kokonaisval-
taisuutta ihmisen kehityksen tukemisessa. Kasvatus rakentuu tilanteista, joissa ai-
kuisella on monia mahdollisuuksia omalla toiminnallaan edistää lapsen kasvua ja 
kehitystä. Näissä tilanteissa tulisi huomioida myös tunteet. Artikkeli esittelee tapoja, 
joiden avulla tunteet ja tunnekasvatus voivat olla mukana opetuksessa ja identitee-
tin kehityksen tukemisessa. Artikkeli vahvistaa ajatusta positiivisen tunnekasvatuk-
sen merkityksestä ihmisen kasvussa ja kehityksessä. 

Čoahkkáigeassu 

Lohku guorahallá sápmelaš árvvuid ja dovdobajásgeassima – bajásgeassima 
ollislašvuođa olbmo ovdáneami doarjumis. Bajásgeassin čohkiida dilálašvuođain, 
main rávesolbmos leat máŋggat vejolašvuođat iežas doaimmaiguin ovddidit máná 
šaddama ja ovdáneami. Dáin dilálašvuođain galggašii váldit vuhtii maiddái 
dovdduid. Artihkal ovdanbuktá vugiid, maid vehkiin dovddut ja dovdobajásgeassin 
sáhttet leat mielde oahpahusas ja identitehta ovdáneami doarjumis. Artihkal 
nanosmahttá jurdaga positiiva dovdobajásgeassima mearkkašumis olbmo šaddamis 
ja ovdáneamis. 

Johdanto 

Tässä artikkelissa pohdin tunnekasvatuksen roolia kokonaisvaltaisesti kehittyvän 
lapsen kasvatuspolussa. Kasvatuksessa on perinteisesti painotettu ja edelleenkin 
painotetaan tiedon opettamista ja sen pohjalta on luotu kasvatuksen toimintatavat. 
Tällaiseen käytäntöön myös suurin osa opetusmenetelmistä perustuu. Tiedon pai-
notus perustuu kreikkalaisten filosofien näkemykseen, jonka mukaan ihmisen kor-
kein päämäärä on totuus ja puhdas tieto. Tämän perusteella on tieto ja emootiot 
erotettu. Opetuksessa näin ollen painotetaan vain faktatietoa ja tunteet on usein ase-
tettu jopa vastakkaiseksi asiaksi. Sen lisäksi on ollut käsitys, että tiedon avulla rat-
kaisemme kaikki elämän ja yhteiskunnan ongelmat. Tunteet on nähty seikoiksi, 
jotka haittaavat ja jopa estävät tietoon perustuvan ratkaisun löytämistä. On ajateltu, 
että tunteethan hallitsevat uskojen, taiteiden ja arvojen maailmaa ja näin tunteiden 
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perusteella ei voisi järkiperäisesti perustella asioita. Tämän näkemyksen perus-
teella on tunnekasvatuksen kehittäminen ja tutkimus jätetty vähäiselle huomiolle. 
(Sihvola, 1994, s. 201–205.) 

Kasvatuksen päämääränä on monipuolisesti kehittynyt ihminen. Herääkin ky-
symys, miten saavutetaan kasvatuksen päämäärä, jos kasvatuksessa sivuutetaan tie-
toisesti emotionaalinen kehittyminen. Jos kasvatuksessa painotetaan vain muuta-
maa kehitysaluetta, eikä ihminen näin ollen kehity kaikilta osa-alueiltaan kokonai-
suudeksi, niin miten saavutetaan kokonaisvaltaisesti kehittynyt ihminen? Kasva-
tustyössä on kehitettävä myös sellaisia persoonallisuuden piirteitä, joita ei voi opet-
taa. Tällaisia asioita ovat identiteetti, kielellinen tietoisuus, erilaisuuden yhteys, ar-
votietoisuus jne. Nämä tekijät kuuluvat kuitenkin opettajan kasvatustyöhön. Vaikka 
kyseisiä puolia ei suoranaisesti voi opettaa, niin opettajan tehtävänä on luoda tilan-
teita, joissa oppilailla on mahdollisuus kokea tämän tyyppisiä asioita ja kokemus-
tensa kautta kehittyä ja kehittää omia ominaisuuksiaan. (Aikio, 2010.) 

Saamelainen kasvatus 

Eräs saamelaisen kasvatuksen ominaispiirre on ihmisen kokonaisvaltainen, holisti-
nen kehittäminen. Ihmisen tulee kehittyä kaikilta osa-alueiltaan, niin että hän voi 
kehittyessään käyttää kaikkia lahjojaan ja edellytyksiään. Tämän näkemyksen mu-
kaan ihmisen kasvatuksessa ei tule kehittää vain joitakin kehitysalueita, koska sil-
loin tuloksena on puutteellisesti kehittynyt ihminen, niin kuin saamelaiset sano-
vat ”yhden työn ihminen”. Saamelaiset painottavat kasvatuksessa ehjää ihmisen 
kokonaisuutta. (Aikio, 2010.) 

Kasvatustoiminta on pääasiassa tilanteiden rakentamista. Erilaisissa toiminta-
tilanteissa on paljon mahdollisuuksia saada erilaisia kokemuksia, oppia monipuo-
lisesti asioita eri yhteyksissä ja kehittyä kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaisen op-
pimisen ehtona on, että tunteet ovat mukana oppimisessa, koska silloin oppijalla on 
mahdollisuus arvioida opitun asian tarpeellisuutta, arvoa. Parhaiten opitaan asioita, 
jotka nähdään hyödyllisiksi, tarpeellisiksi, arvokkaiksi, hyviksi tiedoiksi. Turhiksi 
ja arvottomiksi nähdyt asiat opitaan ainoastaan pintatasolla, niitä ei opita syvälli-
sesti. Asioita opittaessa kokee oppimisen myös tunnetasolla, emotionaalisesti. 
Opittuun tietoon laitetaan arvosisältö omien tuntemusten ja emootioiden perus-
teella. Jos opetuksessa on ainoastaan puhdasta tietoa ilman tunnesisältöä, niin ei 
opita sellaista tiedon osaa, joka tulee vain tunteiden kautta. Näin oppi jää puutteel-
liseksi, koska kaikki tieto ei ole järjen avulla saavutettavissa. (Aikio, 2010, 2000; 
Puolimatka, 2004, s. 126–128.) 
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Tunteet edistävät aivojen toimintaa. Emotionaalisilla asioilla on samanlainen 
vaikutus aivoihin kuin monikielisyydellä. Kun aivot toimivat hyvin, niin oppii pa-
remmin, on intelligentti, älykäs, originelli ja hänellä on mielen joustavuutta. Emoo-
tiot ylläpitävät aivojen toimintakykyä. (Aikio, 2010.) 

Arvot eivät ole syntyneet kulttuurin kehittymisen myötä, vaan arvojen pohjalta 
kulttuuri kehittyy. Tavallisesti monikulttuurinen ihminen osaa toimia monien kult-
tuuriensa emotionaalisten ilmenemien mukaisesti ja on tietoinen emootioihin poh-
jautuvista arvoistaan. Monikulttuurinen ihminen näkee ja tuntee eri kulttuurien 
emotionaalisen ilmapiirin, tilanteet ja ympäristöt. Monikulttuurinen ihminen ei se-
koita eri kulttuurien emotionaalisia ilmentymiä tai merkityksiä. Jos emotionaalinen 
kehittyminen on jäänyt vähäiselle tasolle, niin yksilöt jäävät kulttuurisesti pintata-
solle, eikä heillä ole intoa ja osaamista säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan. (Ai-
kio, 2010; Puolimatka, 2004, s. 15.) 

Kysymykseen “Voiko tunteita opettaa?” helposti vastataan perinteisen koulu-
opetustavan mukaisesti “Ei” ja jätetään asia sikseen. Tarkemmin asiaa tarkastelta-
essa huomataan, että tunteita voi opettaa tunteiden avulla. Tämä edellyttää opetta-
jalta opetustyöhön paneutumista kokonaisvaltaisesti niin, että myös hän on myös 
emotionaalisesti opetuksessa mukana. Opettajan tulee asettaa itsensä likoon myös 
tunnetasolla. Tavallisesti kasvatusinstituutioissa on vähän tapoja tunteiden opetta-
miseen, näin on erityisesti kouluopetuksessa. Lastentarhojen toiminnassa tunteet 
ovat enemmän mukana kuin koulujen toiminnoissa. Vaikka tunteita ei voikaan pe-
rinteisen ajattelun mukaan opettaa, on koululla siitä huolimatta velvollisuus kehit-
tää oppilaita myös emotionaalisesti. (Aarnio, 1994; Aikio, 2010.) 

Esimerkinomaisesti tuon seuraavassa joitakin tapoja, joiden avulla oppilailla 
on mahdollisuus päästä kokemaan emotionaalisia asioita. Pelkkä kokeminen ei riitä, 
on luotava myös tilanteita, joissa oppilaat voivat yksin tai ryhmissä reflektoida ko-
kemuksiaan. Reflektoinnin kautta oppilaat voivat päästä asiassa tietoisuuden ta-
solle. Lisäksi tuon esille joitakin asioita, joita on syytä ottaa huomioon emotionaa-
lisessa kehittämisessä tai jotka vaikuttavat tunnekehitykseen. 

Kertominen. Kertomuksissa ja tarinoissa usein “opetuksena” ovat arvot ja tun-
neasiat. Kertomiseen kuuluvat tarinat, keskustelut, kummitussadut, uskomuskerto-
mukset, ihmesadut jne. Tarinoiden kertominen on eräs maailman yleisin opetus-
muoto. Kaikissa kulttuureissa tarinoiden kertomista on käytetty opetusmuotona, 
näin myös saamelaisilla on oma kertomusperinteensä. Kertomusten kautta siirret-
tiin kulttuurista perintöä sukupolvelta toiselle, opetettiin arvioimaan mikä on totta 
ja mikä on fiktiota, edistettiin kielitaitoa ja kommunikointia sekä tuotiin esille yh-
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teisten arvojen kunnioittamisen tarpeellisuus. Perinnetiedon suullisessa esittämi-
sessä kertomusten esittämisessä sanat tuovat asian esille tilanteeseen sopivalla ta-
valla, eivätkä pelkästään representoi sitä. (Aikio, 2010.) 

Kertomus ihmisen elämästä, elämänkertomus on tärkeä osa persoonallisuuden 
kehittymisessä ja identiteetin rakentumisessa. Saamelaisten mielestä jokaisella ih-
misellä tulee olla kertomus elämästään, oma elämänkertomus, muuten ihmisen 
sielu jää vajavaiseksi. Elämästään kertoessaan hän reflektoi kokemuksiaan ja sen 
kautta kokemustieto vahvistuu ja tulee monipuolisemmaksi. Elämästään kertoes-
saan ihminen vahvistaa kokemustensa arvosisältöä ja hakee kuulijoiltaan siihen yh-
teistä hyväksyntää. Kokemustiedon arvosisällön yhteinen hyväksyntä vahvistaa 
kokemuksen kautta saatua tietoa.  

Luodaan oppimistilanteita, joissa on mahdollisuus kokea myös tunteita. 
Emotionaalisten kokemustensa perusteella oppilas arvioi opetuksen hyödyllisyyttä 
ja arvoa. Arvokkaat ja hyödyllisiksi nähdyt asiat opitaan hyvin ja sen kautta tunte-
mukset vaikuttavat myönteisesti oppimismotivaatioon. Lisäksi oppilaiden tulee op-
pia reflektoimaan kokemuksiaan niin tiedollisella kuin emotionaalisella tasolla. 
Opettajan tulee olla kokonaisvaltaisesti mukana opetuksessa, myös tunteiden ta-
solla, jotta opetukseen tulee elävyyttä ja henkeä. Tämän kaltaisissa opetustilan-
teissa oppilailla on mahdollisuus saada tiedollisten kokemusten lisäksi myös tun-
nekokemuksia. (Adler, 1954; Puolimatka 1994, s. 126.) 

Tasa-arvo. Emotionaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä opettaja että oppi-
laat ovat yhdenvertaisessa, tasa-arvoisessa asemassa. Emotionaalisissa tilanteissa 
tasa-arvo nostaa esille auktoriteettikysymyksen. Opettajalla ei ole auktoriteettiase-
maa oppilaiden tunteiden suhteen. Kuitenkin opettajan voi ja tuleekin auttaa, neu-
voa ja ohjata oppilaita heidän parhaakseen. Emotionaalisessa kehittämisessä kas-
vattajan auktoriteettiasema pitää olla selkeästi näkyvillä, sillä auktoriteettiaseman 
piilottaminen tai taustalle hävittäminen siirtää edesvastuun oppilaalle, jolla ei vält-
tämättä ole riittävästi edellytyksiä ja osaamista tilanteen saattamiseksi hyvään lop-
putulokseen. Jos kasvattajan auktoriteettiasema ei ole avoin ja näkyvissä, voi kas-
vattaja manipuloida oppilaidensa tunteita, joskus huomaamattaan. Opettajan vel-
vollisuus on analysoida ja arvioida oppilaidensa emootioita. Kuitenkaan arviointia 
ja analysointia ei tule koko ajan tehdä, jottei riistä oppilailtaan mahdollisuutta tut-
kiskella, selvitellä ja kehittää omia tunteitaan ja tuntemuksiaan.  

Autonomia. Kasvatuksella on suuri vaikutus emotionaaliseen kehittymiseen, 
mutta kuitenkaan ei tule pyrkiä suoraan vaikuttamaan tunteisiin, jottei emotionaa-
linen kasvatus muutu manipulaatioksi. Emotionaalisessa kasvatuksessa opettaja 
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tarvitsee eettistä asennoitumista, niin että opettaja pitää arvossa oppilaidensa oi-
keutta omiin tunteisiinsa. Oppilailla on emotionaalinen autonomia. 

Arvopohdinnat tuleva kokemusten pohjalta ja tavallisesti ryhmätilanteissa, 
mutta harvoin ne syntyvät itsestään. Arvopohdintatilanteita on opettajan tietoisesti 
luotava. Mitä arvotietoisempi kasvattaja on omasta arvomaailmastaan, sitä selke-
ämmin ne tulevat esille hänen toimissaan, ajatuksissaan, asenteissaan ja tunteissaan. 
Arvotietoisella kasvattajalla on hyvät mahdollisuudet innostaa ja aktivoida oppilai-
taan pohtimaan arvojaan yksinään ja myös ryhmissä. Tällä tavalla oppilas voi ke-
hittää arvotietosuuttaan. (Aikio, 2000, 2010.) 

Tunteiden havaitseminen. Tunteiden havaitseminen kehittää persoonalli-
suutta. Emotionaalisissa prosesseissa on tärkeää erottaa omat ja toisten näkökulmat. 
Egosentraalinen ihminen ei näe eikä osaa erottaa toisten näkökulmia omistaan. Sen 
vuoksi on tärkeää tietoisesti harjoittaa ja kehittää emotionaalista havaitsemiskykyä. 
On monia seikkoja, jotka estävät näkemästä asioita toisen ihmisen silmin, esimer-
kiksi kuvittelee, että kaikki ihmiset ajattelevat tuntevat ja toimivat samalla tavalla 
kuin itse. Harjoittelun kautta voi kehittää kykyä nähdä asioita toisen ihmisen silmin. 
Emotionaalisissa prosesseissa kasvattajan tulee pyrkiä laittamaan omat näkemyk-
sensä taustalle ja yrittää nähdä asiat kasvatettavien silmin, jotta tajuaa tilanteen op-
timaalisesti ja voi intuitiivisesti toimia parhaalla tavalla. Tässä on emootiot nähty 
yhteisenä kokemuksena, jossa on sekä omat että muiden kokemuksen yhdistetty 
kokonaisuudeksi tai on ollut ainakin pyrkimys siihen. (Barret-Lennard, 1981, s. 91–
100; Huotilainen & Saarikivi, 2018, s. 198–201.) 

Tunteiden havaitsemisessa on kaksi puolta: Omien tunteiden havaitseminen ja 
toisten tunteiden havaitseminen. Kyky havaita ja tunnistaa omia tunteita kehittää 
intrapersoonallista älykkyyttä. Sisäisesti tunneälykäs ihminen tunnistaa omat tun-
teensa, ja tunnetilansa sekä osaa arvioida niitä ja ymmärtää niiden merkitykset. 
Tunneälykäs ihminen osaa tuoda esille tunteensa ja osaa ainakin jossain määrin 
hallita tunteitaan. Tunteiden hallinta kehittyy erilaisten tunnetilojen kokemuksista. 
Ihmisen tulee saada kokemuksia myös voimakkaista tunteista ja niiden hallinnasta. 
Vähäiset tunnetilojen hallintakokemukset eivät kehitä ihmisen itsemääräämistai-
toja ja omaa tahtoa. Ihminen, jolla ei ole itsemääräämistaitoja tai omaa tahtoa, on 
helposti johdateltavissa harhapoluille myös tunteiden harhapoluille. (Barret-Len-
nard, 1981, s. 91–100; Huotilainen & Saarikivi 2018, s. 234–243; Puolimatka, 2004, 
s. 65–68.) 

Toisten tunteiden havaitseminen edistää interpersoonallista älykkyyttä. Silloin 
ymmärtää ja osaa ottaa huomioon toisen ihmisen ajattelutapaa ja toimintaa sekä 
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näkee toisen ihmisen tunteita, tunnetiloja. Ulkoinen tunneälykkyys on eduksi sosi-
aalisten yhteyksien luomisessa ja myös ystävällisyys kehittyy ulkoisen tunneälyn 
pohjalta. Empatiaksi kutsutaan ominaisuutta, jonka perusteella ihmisellä on hyvä 
havaitsemis- ja eläytymiskyky toisten tunteiden ilmauksiin ja ilmenemiin. (Barret-
Lennard, 1981, s. 91–100; Huotilainen & Saarikivi, 2018, s. 234–243; Puolimatka, 
2004, s. 68–69.) 

Lopuksi 

Hyvään ihmisyyteen kasvamisen ehtona on tietoinen kasvatusprosessi. Humaa-
niseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi kasvu ei ole luonnollinen kasvutapahtuma, joka 
etenee itsestään. Ihminen kasvaa ihmisyyteen vain tietoisen kasvatuksen kautta. 
Tämän sivistämisprosessin tavoitteena on kehittää barbaarisesta ihmisestä sivisty-
nyt ihminen. Sivistämistä varten on asetettu kasvatusinstituutioita, kouluja, päivä-
koteja ja lastentarhoja. Nykyisissä kasvatusinstituutioissa suurin painotus on tiedon 
opettamisessa ja kokonaisvaltaisen humaanisen ihmisen kasvatus on jossain määrin 
jäänyt vaillinaiseksi, erityisesti emotionaalisessa kehittämisessä.  

Kirjoituksessani olen tuonut esille, kuinka tärkeää on, että kasvatuksessa, eri-
tyisesti institutionaalisessa kasvatuksessa huolehditaan emotionaalisesta kehityk-
sestä tiedollisen kehityksen ohella, jotta tuloksena on sivistynyt ja humaaninen ih-
minen, joka on arvotietoinen ja joilla on korkea eettinen ja moraalinen taso. Emo-
tionaalisen kehittämisen käytännön tason toteuttamisesta olen antanut vain joitakin 
vihjeitä. Kasvatustilanteissahan toimintatavan valinta ja toteuttaminen on koko-
naan kasvattajan luovuuden ja älykkään intuition varassa eikä edeltä suunniteltujen 
toimintamallien varassa. 
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4 Kielipesäpedagogiikka saamelaisen 
varhaiskasvatuksen arvojen vahvistaja 

Rauni Äärelä-Vihriälä 

Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa kuvaillaan kielipesäpedagogiikan lähtökohtia ja sen toteutta-
mista saamenkielisissä kielipesissä. Kielipesäpedagogiikan viitekehys esitellään 
saamen kielen elvytyksen, saamelaiskulttuurin, saamelaiskasvatuksen ja kielen 
omaksumisen näkökohdista. Näiden lisäksi artikkelissa syvennytään kielipesäpe-
dagogiikan käytänteisiin, kuten aamupiiriin, satuihin ja leikkeihin, päiväkotien 
välttämättömiin ensisijaisiin toimintoihin sekä teemojen mukaiseen suunnitteluun 
ja luonnon merkitykseen oppimisympäristönä. Lisäksi tarkastellaan pienryhmäpe-
dagogiikkaa, materiaalien hankkimista ja yhteisön vahvaa roolia kielipesissä. Ar-
tikkeli perustuu vuonna 2016 valmistuneen väitöskirjan tutkimustuloksiin saamen-
kielisen kielipesän arjen käytänteistä. Peilauspinta saadaan myös tutkijan kielikyl-
vyn kehittäjäopettajuuden tuomista kokemuksista. Väitösutkimuksessa seurattiin 
pohjoissaamenkielinen kielipesän arkea yhden toimintavuoden aikana. Erityisesti 
oltiin kiinnostuneita siitä, minkälaisista toiminnoista saamenkielinen kielikylpy 
kielipesässä rakentuu ja miten saamen kielen käyttöä tuetaan ja elvytetään kielipe-
sän toiminnoissa. Näistä toiminnoista muodostettiin termin kielipesäpedagogiikka. 
Tutkimuksen teon aikana Sodankylään perustettiin pohjoissaamenkielisen kieli-
pesä ja tutkimuksen valmistuttua vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittaman saamenkielisen kielikylvyn laajentamishanke pantiin alulle Sodanky-
lässä. Hankkeessa valmistui muun muassa Sodankylän kunnan ensimmäinen poh-
joissaamenkielisten kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma, kielipesien uudistetut 
saamelaiseen varhaiskasvatukseen perustuvat toimintasuunnitelmat ja kaksikieli-
sen opetuksen opetussuunnitelma. 

Čoahkkáigeassu 

Dán artihkkalis govviduvvo giellabeassepedagogihka vuolggasajit ja dan 
ollašuhttin sámegielat giellabesiin. Giellabeassepedagogihka refereansarámma 
sámegiela ealáskahttima, sámekultuvrra, sápmelaš bajásgeassima ja giela 
oahppama dáfus ovdanbuktojuvvo. Daid lassin čieŋkuduvvo 
giellabeassepedagogihka geavadagaide dego iđitrieggái, máidnasiidda ja 
stohkosiidda, beaiveruovttuid vealtameahttun vuosttašsaji doaimmaide, sihke 
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temáid mielde plánemii ja luonddu mearkkašupmái oahppanbirasin. Dasa lassin 
guorahallojuvvo smávvajoavkopedagogihkka, materiálaid skáhppon ja servoša 
nana rolla oassin giellabeasi doaimmaid. Artihkal vuođđuduvvá jagis 2016 
gárvvásmuvvan nákkosgirjji dutkanbohtosiidda sámegielat giellabeasi árgga 
geavadagain. Maiddái giellalávguma ovddideaddjioahpaheaddji vásáhusat 
speadjalastojuvvojit oassin teavstta. Dutkamušas čuvvojuvvui davvisámegielat 
giellabeasi árga ovtta doaibmajagi áigge. Erenomážit dutkojuvvui, makkár 
doaimmain sámegielat giellalávgun giellabeasis čohkiida ja mo sámegiela 
geavaheapmi dorjojuvvo ja ealáskahttojuvvo giellabeasi doaimmain. Dáin 
doaimmain hábmejuvvui tearbma giellabeassepedagogihkka. Dutkamuša dahkama 
áigge Soađegillái vuođđuduvvui davvisámegielat giellabeassi ja go dutkamuš 
gárvvásmuvai, oahpahus- ja kulturministeriija ruhtadan sámegielat giellalávguma 
viiddideami guoskevaš prošeakta álggahuvvui Soađegilis. Prošeavttas 
gárvvásmuvai earret eará gieldda vuosttaš davvisámegielat giellabesiid 
árrabajásgeassinplána, mii vuođđuduvai riikkaviidosaš árrabajásgeassinplána 
ođastussii. Maiddái giellabesiid ođasmahtton sápmelaš árrabajásgeassima 
doaibmaplánat ja guovttegielat oahpahusa oahppoplána čállojuvvojedje. 

Mikä on saamenkielinen kielipesä? 

Saamenkielinen kielipesä on päivähoitoyksikkö, jonka toiminta perustuu saamen 
kielen elvytykseen kielikylpymenetelmää käyttäen. Toiminnassa pyritään varhai-
seen täydelliseen kielikylpyyn, jonka tarkoituksena on, että lapsi aloittaa saamen-
kielisessä ympäristössä mahdollisimman varhain ja toiminnan toteutus tapahtuu 
täysin saamenkielellä. (Pasanen, 2015; Äärelä, 2016, s. 27). Varhaisen täydellisen 
kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja kaikki toiminta tapah-
tuu kielikylpykielellä (Genesee, 1987, s. 12, 20–21; Lambert & Tucker, 1978; 
Swain & Lapkin, 1984). Kielikylpy on opetusohjelma, jota toteutetaan monin eri 
tavoin ympäri maailmaan. Kielikylpy voidaan jakaa sen mukaan, milloin kielikylpy 
aloitetaan (varhainen, viivästetty, myöhäinen), opetuksen intensiteetin mukaan 
(täydellinen, osittainen) ja kielikylpykielen aseman mukaan (maan virallinen kieli, 
vähemmistökieli, vieras kieli) sekä oppilaiden kielellisen taustan mukaan (yksi-
suuntainen, kaksisuuntainen). (Sjöberg, Mård-Miettinen, Peltoniemi & Skinnari, 
2018, s. 15.)  

Mari Bergrothin (2015, s. 13) mukaan kielikylvyllä on välttämättömät piirteet, 
joiden on toteuduttava, jotta toimintaa voidaan pitää kielikylpynä sekä rakenteelli-
nen liikkumavara, jotka voivat vaihdella kielikylpyohjelmittain. Hänen mukaansa 
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välttämättöminä piirteinä voidaan pitää toiminnan järjestäjän sitoutumista kielikyl-
vyn järjestämiseen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja perheiden sitoutu-
mista kielikylpyyn koko sen toiminnan ajaksi. Saamenkielisessä kielikylvyssä ryh-
mät ovat usein pieniä ja kielikylvyn jatkuvuuden takaamiseksi edelleen perusope-
tuksessa on järjestäjien taholta pyritty tekemään monia erilaisia järjestelyitä. Esi-
merkiksi Sodankylässä kielikylpyä annetaan osana suomenkielistä esiopetusta 
kolme tuntia viikossa yhdellä kielikylvystä siirtyneelle lapselle. Nämä toimenpiteet 
ovat välttämättömiä, jotta lasten saamen kielen omaksumista voidaan tukea, eikä 
sen anneta katketa lapsen siirtyessä kielipesästä esiopetukseen. 

Toiseksi välttämättömäksi piirteeksi Bergroth (2015, s. 13) nimeää lasten kie-
litaidon kielikylpykielen suhteen. Lapset eivät juurikaan osaa kielikylpykieltä en-
tuudestaan ja kaikki aloittavat ovat kielikylpykielen suhteen samalla lähtötasolla. 
Saamenkielisessä kielikylpytoiminnassa on tämän lisäksi myös lapsia, joilla on eri-
laisia kielellisiä taustoja. Tämä johtuu siitä, että saamenkielinen kielikylpy on en-
sisijaisesti kielen elvytystä eli toimintaan osallistuu ensisijaisesti saamelaisia per-
heitä, joiden suhde saamen kieleen on katkennut (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 9). 

Kolmas välttämätön piirre on, että sekä kielikylpykielellä että lasten ensikie-
lellä on ympäröivässä yhteisössä arvostettu asema ja kielikylpykieli on lähiympä-
ristön tunnustettu vähemmistökieli. (Bergroth, 2015, s. 13.) Saamen kieli on Suo-
men alkuperäiskansakieli ja siksikin erityislaatuisessa asemassa koko Suomessa, 
mutta erityisesti Suomen saamelaisten kotiseutualueella kieli on lähiympäristön 
tunnustettu vähemmistökieli.  

Saamenkielisen kielikylpytoiminnan voidaan sanoa alkaneen Sevettijärven 
koltansaamenkielisestä kielipesästä vuonna 1993. Tuolloin juhlittiin YK:n kansain-
välistä alkuperäiskansojen teemavuotta ja Sevettijärvellä toimi kokeiluluontoinen 
koltansaamenkielinen kielipesä. Ensimmäinen toimintansa vakiinnuttanut inarin-
saamenkielinen kielipesä perustettiin Ivaloon vuonna 1997. (Pasanen, 2015, s. 121.) 
Tällä hetkellä Suomessa on 13 kielipesää, joista kahdeksan on pohjoissaamenkie-
lisiä, kolme inarinsaamenkielisiä ja kaksi koltansaamenkielisiä. Kaikki kielipesät 
ovat osa kuntien saamenkielisiä varhaiskasvatuspalveluita, lukuun ottamatta kol-
mea inarinsaamenkielistä kielipesää, joita hallinnoi inarinsaamen kielen yhdistys.  

Saamenkieliset kielipesät ovat sisarusryhmiä ja lapset ovat iältään 0–5-vuoti-
aita. Ryhmissä voi siten olla eri ikäisiä lapsia, joilla on erilaiset kielitaidot ja kog-
nitiiviset taidot. (Laiti 2018, s. 65; Äärelä, 2016.) Opettajat käyttävät kohdekieltä 
puhumalla vain kielikylpykieltä eli saamea lapsille. (Saamelaiskäräjät 2009, s. 9.) 
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Tavoitteena on, että kielikylpytaipaleen lopussa lapsi olisi saavuttanut toiminnalli-
sen kaksikielisyyden eli taidon toimia kahdella kielellä käyttäen kieliä eri tarkoi-
tuksiin arkipäivän tilanteissa. (Harju-Luukkainen, 2013, s. 8; Laurén, 2008, s. 60.) 

Kielipesät ovat alkuperäiskansojen yhteistä kielen elvytys toimintaa 

Kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä, pohjoissaame, inarinsaame ja kol-
tansaame, ovat uhanalaisia ja vaarassa kadota (UNESCO, 2016). Valtioiden har-
joittaman assimilaation vuoksi osa saamelaisista on menettänyt osittain tai koko-
naan saamen kielen. Koska kielen menettäminen ei ole ollut vapaaehtoista, voidaan 
sanoa, että kieli on yhä heidän äidinkielensä. (Skutnabb-Kangas, 2000.) Kyseinen 
näkökulma on tärkeä kielenelvytyksen lähtökohta, jossa korostuu kokonaisvaltai-
nen huoli alkuperäiskansan lasten hyvinvoinnista.  

Saamenkielinen kielikylpytoiminta perustuukin saamelaisyhteisön kielitilan-
teen heikkenemisen ja kielenvaihdon pysäyttämiseen. Kielenvaihto on seurausta 
yksisuuntaisesta sulautumisprosessista, jossa saamelaiset on pakotettu muuttamaan 
kielensä, tapansa ja arvonsa samankaltaiseksi kuin ympäröivässä yhteiskunnassa 
erityisesti kirkollisen kansanopetuksen ja koulun toimenpiteiden takia (Keskitalo, 
2010, s. 35; Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi, 2014). Assimilaatiotoimenpiteet to-
teutettiin muun muassa kieltämällä saamelaisten perinteisen uskonnon harjoittami-
nen ja saamen kielen puhuminen (Kuokkanen, 2009, s. 25).  

Alkuperäiskansat ympäri maailmaa ovat kehittäneet kielikylpyohjelmia osaksi 
kielten elvyttämistoimiaan, esimerkiksi Aoteoroassa Uudessa-Seelannissa ja Ha-
vaijilla. Kielipesät ovat neljän vuosikymmenen kuluessa levinneet maailmanlaajui-
siksi alkuperäiskansojen kielten elpymistoimiksi. Alkuperäiskansojen kielipesätoi-
minnan katsotaan alkaneen māorien Kōhanga reo-liikkeestä Āotearoassa, Uudessa-
Seelannissa 1980-luvun alussa. (Hinton & Meek, 2016, s.179; Olthuis, Kivelä & 
Skutnabb-Kangas, 2013, s. 190; Pasanen, 2015, s. 211.) Sieltä kielipesämenetelmä 
levisi nopeasti Havaijille. Sekä havaijin että māorinkielisten kielipesien kasvatus-
toiminnan perustana on alkuperäiskansan oman kulttuurin mukainen kasvatusfilo-
sofinen näkemys. Se peilaa kulttuurin omia arvoja ihmiseksi kasvamisesta ja on 
hyvin keskeisessä asemassa alkuperäiskansojen kasvatusideologioissa. Lähtökoh-
taa, jossa valtakulttuurin tapaa järjestää varhaiskasvatusta pidetään lähtökohtaisesti 
oikeana ratkaisuna, voidaankin pitää alkuperäiskansojen varhaiskasvatuksen järjes-
tämisen haasteena. (Preston, Cottler, Pelletier & Pearce, 2012). 
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Kielipesien pedagogiset käytänteet 

Väitöstutkimukseni tulosten mukaan saamen kielen pedagogisista menetelmistä 
kielipesässä voidaan käyttää nimeä ”kielipesäpedagogiikka” (ks. kuvio 1). Tutki-
muksessani kuvaan tätä kielipesäpedagogiikan mallia symbolisesti komsiopallon 
muodossa. Pohjoissaameksi komsiopallo on šiella ja saamelaisessa kulttuurissa tar-
koittaa lapsille annettavaa suojelusesinettä. Šiella on hopeinen pallo, josta roikku-
vat laukkaset pitävät heleällä äänellä pahat henget ja maahiset loitolla. Šiella kiin-
nitetään komsioon, sänkyyn, vaunuihin tai kantokoppaan.  

Kuvio 1. Kielipesäpedagogiikka. 

Šiellan taustalla olevat saamen päävärit korostavat kielipesäpedagogiikan saame-
laista ja kielen omaksumisen viitekehystä: saamen kielen elvytystä, saamelaiskult-
tuuria, saamelaiskasvatusta ja kielen omaksumista. Saamen pääväreistä punainen 
symbolisoi tulta, vihreä maata, keltainen aurinkoa ja sininen vettä. Näiden neljän 
päävärin ja päätehtävän keskellä oleva šiella kuvastaa kielipesäpedagogiikkaa. 
Šiellassa on pariton määrä laukkasia, kuten tapana on. Šiellan yhdeksän laukkasta 
kuvaavat kielipesäpedagogiikan perusperiaatteita, toimintoja, joiden avulla kieltä 
omaksutaan kielipesässä. Näitä toimintoja ovat: kielipesän ensisijaiset toiminnot, 
luonnon vuotuiskiertoon perustuva toiminta, yhteisö ja vierailijat voimavarana, 
pienryhmäpedagogiikka, teemaopetus, aamupiiri, kielen omaksumista tukevat lei-
kit, sadut ja kerronta sekä materiaaliresurssit. Seuraavaksi kuvaan kielipesäpeda-
gogiikan toteutuksen viitekehystä saamen kielen elvytyksen, saamelaiskulttuurin, 
saamelaiskasvatuksen ja kielen omaksumisen näkökulmasta. 
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Saamen kielen elvytys 

Kielen elvytys on vastatoimenpide kielenvaihdolle, jonka saamelainen yhteisö on 
joutunut kokemaan. Kielenvaihdon seurauksena useat saamelaiset ovat menettä-
neet äidinkielensä. Saamen kieli on vuorovaikutuksen väline ja avain kaikkeen op-
pimiseen. Kieli on osa saamelaista identiteettiä ja sen näkyminen ympäristön kie-
limaisemassa tukee lasten etnolingvististä identiteettiä. Saamelaisen varhaiskasva-
tuksen tehtävänä on siirtää suullista perimätietoa ja saamen kieltä sukupolvelta toi-
selle (Saamelaiskäräjät, 2013, s. 9). Saamen kielen säilyttäminen ja elvyttäminen 
ovat institutionaalisen kasvatuksen eräs tärkeimpiä tehtäviä (Bull, 2008). Saamen 
kielen elvyttämisen edistämiseksi on tehty saamen kielen elvyttämisohjelma, jonka 
ensimmäinen yhdeksästä painopisteestä on vakiinnuttaa ja laajentaa saamenkielistä 
kielipesätoimintaa sekä kehittää kielenoppimisen pedagogisia menetelmiä yhteis-
työssä kielipesien työntekijöiden kanssa. (Opetus-ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 
58.) 

Kielikylvyssä saamen kieli on olennainen osa toimintaa, sillä se on vuorovai-
kutuksen väline, avain oppimiseen ja oppimisen kohde. (Saamelaiskäräjät, 2013, s. 
9.) Marikaisa Laitin (2018, s. 114) tutkimuksen mukaan saamen kielen kehityksen 
tukeminen koettiin tärkeäksi saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen toiminnan ta-
voitteeksi. Tutkimuksen haastateltavien mukaan saamelaisen varhaiskasvatuksen 
tavoitteet liittyivät tiiviisti kielen elvyttämiseen, siirtämiseen ja säilyttämiseen.  

Väitöstutkimukseni tulokset osoittivat, että kielipesäopettajilla ja hoitajilla on 
merkittävä rooli kielen siirtämisessä lapsille. Myös Laitin (2018) ja Mård-Miettisen 
(Mård, 1996, s. 31) tutkimusten mukaan kielikylpyopettaja tasapainottelee työs-
sään kahden tärkeän roolin välillä; hänellä on sekä pedagoginen että kielellinen 
rooli. Pedagogista roolia toteuttaessaan kielikylpyopettaja valitsee toimintamene-
telmiä, joiden avulla lapset oppivat päivähoidossa asetetut tavoitteet. Pedagogisen 
roolin rinnalla kielikylpyopettajalla tulee olla vahva kielellinen rooli, joka vahvis-
taa ja kehittää lasten kielen omaksumisen valmiuksia. Näiden kahden pedagogisen 
ja kielellisen roolin lisäksi kielipesäopettajalla on vielä kolmas rooli, vähemmistö-
kielen elvyttäjä. 

Saamelaiskulttuuri ja saamelaiskasvatus 

Saamelaiskasvatuksen ja opetuksen keskiössä on alkuperäiskansan kulttuurin ke-
hittyminen ja voimaantuminen. Pigga Keskitalon ja Kaarina Määtän (2011, s. 45; 
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2014, s. 89–90) mukaan saamelaisopetuksen nykytilaan ja kehittämiseen vaikutta-
vat niin ulkoiset historiallis-kulttuuriset lähtökohdat ja taustatekijät kuin sisäiset 
saamelaisopetuksen kehittämistarpeet. Saamelaispedagogiikka on erityinen peda-
gogiikan muoto, jossa on kyse oppimisympäristön ja oppijan roolien sovittamisesta 
saamelaiskulttuurin mukaisesti. Saamelaispedagogiikka on osa yleistä kasvatustie-
dettä, joka yhdistää kasvatustieteen keskustelun ja tieteenkehityksen sekä perintei-
sen saamelaisen kasvatuksen. (Keskitalo & Määttä, 2011, s. 46.) 

Kielipesien toiminta perustuu saamelaiseen varhaiskasvatukseen ja sen kult-
tuurisiin arvoihin. Saamelaisessa varhaiskasvatuksen kulttuuriset arvot muodostu-
vat identiteetistä, yhteisöllisyydestä, luontoyhteydestä, perinteisistä elinkeinoista ja 
toimeentulosta, sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja ihmisyydestä, rauhasta ja so-
vinnollisuudesta, monikulttuurisuudesta, kielestä ja luovuudesta. (Saamelaiskäräjät, 
2009, s. 12; Saamelaiskäräjät, 2013, s. 9.) Asta Balton (1997) mukaan saamelaisen 
kasvatuksen perustana ovat konkreettiset kokemukset, ympäristö ja luonto sekä 
perheyhteisö, joiden kautta saamelainen kasvatus konkretisoituu. Kasvatuksessa 
painotetaan yksilön vapautta ja yksilön omia valintoja, joissa korostetaan luonnon 
yhteyttä hyvinvointiin (iešbirgejupmi), omatoimisuutta (iešráđálašvuohta), kestä-
vyyttä (gierdevašvuohta) ja vapautta (friddjavuohta).  

Kielen omaksuminen 

Kielipesän toiminnan keskiössä on saamenkielinen toiminta. Toiminnan tavoit-
teena on saada lapset omaksumaan saamen kieli arkisten toimintojen kautta. (Saa-
melaiskäräjät, 2009, s. 8; Äärelä, 2016, s. 160.) Tutkimuksessani kielipesäohjaajat 
pyrkivät luomaan kielipesästä kielellisesti rikkaan ympäristön, joka herkistää lapset 
kielen omaksumiselle. Kielipesän saamenkielisen ympäristön luovat saamea puhu-
vat ohjaajat, saamenkielinen media, vierailijat sekä isommat jo saamea puhuvat 
lapset. Kielipesäohjaajat käyttävät kieltä aktiivisesti koko ajan sekä toistensa että 
lasten kanssa. Saamen kielen käyttö perustuukin vuorovaikutukselle, jossa sekä oh-
jaaja että lapsi olivat aktiivisia osallistujia.  

Tutkimuksessani kielipesäohjaajat toivat esille myös, kuinka lapsen kielen op-
piminen alkaa ensimmäisestä päivästä kielipesässä. Lapset tulivat kielipesään eri-
laisista kieliympäristöistä ja heidän kielen kehityksensä oli yksilöllistä riippuen 
myös ikävuodesta, jona he aloittivat kielipesässä. Syksyllä aloittaneet lapset omak-
suivat kielen siten, että joulukuussa he jo ymmärsivät ohjeistukset ja yleisimmät 
fraasit, joita kielipesässä käytettiin.  
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Niin ja sitten niinkö tavallaan niitten kanssa, niille aina rupattelee tai laulaa 
tai jotain että tulee semmosia tuttuja lauluja ja tuttuja sanoja. Hyvin perussa-
nastoahan se aluksi on. Että on ne värit ja vaatteet, siskot, veljet, äidit ja nämä 
lähisukulaiset. Ja niinkö ehkä ihan näitä ensimmäisiä numeroita ja niinkö täm-
möstä se noitten pienten kanssa ihan tämä alku. (Haastattelu, Äärelä, 2016.) 

Kielen ymmärrys kehittyy huimasti jouluun mennessä 

Tutkimukseni kielipesäohjaajien mukaan erityisesti syksyllä aloittavat pienet lapset 
tarvitsivat kehua ja kannustusta. He tarvitsevat erityistä huomiota yksilöllisesti 
koko ensimmäisen kielipesävuotensa ajan. Lapsille kielipesässä on uutta sekä hoi-
dossa aloittaminen että täysin saamenkielinen ympäristö. Kielipesäohjaajien mu-
kaan lapsi oppii ensiksi ymmärtämään sanoja ja syksyllä aloittanut lapsi ymmärtää 
jouluun mennessä jo hyvin saamea. Lapsi oppii ymmärtämään puhetta, ohjeita ja 
keskusteluja niin hyvin, että osaa toimia kielipesässä niiden mukaan. Kielipesäoh-
jaajat painottivat myös lasten keskinäistä kielen ymmärtämisen tukemista. Kun pie-
nempi ei ymmärrä jotain, hän ottaa usein isommasta lapsesta mallia. Lapset autta-
vat toisiaan. Kevätkaudella lapselta voi odottaa ja ehkä vähän vaatiakin saamenkie-
listen arkisanojen käyttämistä. 

Kielipesän arki on kokonaisvaltaista kielen omaksumista 

Tutkimukseni mukaan kokonaisvaltaista kielen omaksumista tukee kaikki toiminta 
kielipesässä. Kieltä heräteltiin ja aktivoitiin erilaisilla lauluilla ja leikeillä, jotka 
toistuivat kielipesässä usein ja näin jäivät lasten mieleen. Kielipesässä rutiinit olivat 
olennainen osa kielen omaksumisen tukemista ja osa kielipesän tiedostettuja tek-
niikoita. (Äärelä, 2016.) 

Kielipesäohjaajat luovat positiivisen ja lämpimän ilmapiirin saamen kielen 
omaksumiselle. Tavoitteena oli lisätä viestintää yksilöiden välillä, ennen kaikkea 
lasten keskinäistä vuoropuhelua. Ohjaaja saattoi nimetä asioita sekä kuvata, miten 
kohde toimi ja mitä se teki pelkän nimeämisen sijaan. Jos lapsi ei tiennyt jotakin 
sanaa, ohjaaja saattoi sisällyttää sen lauseeseen ja näin toistaa uuden sanan. Tällä 
tavoin kielipesässä käytettiin aktiivisesti Heidi Harju Luukkaisen (2007, s. 133–
135) nimeämiä kielikylpypäiväkodin tiedostettuja pedagogisia menetelmiä lapsen 
kielen omaksumisen tukemiseksi. Vastaamalla aina aktiivisesti lapsen kysymyksiin 



 

67 

aikuinen vahvisti lapsen kielen oppimista. Lapsi oppi kulttuurinsa perusarvoja so-
siaalisissa tilanteissa (ks. myös Carrera-Carrillo & Rickert Smith, 2006, s. 1–2; 
Juuso, 2009, s. 34–35). 

Lapset kuulevat saamea koko päivän ajan ohjaajien välisenä luonnollisena kes-
kusteluna. Kielipesän kielen omaksumisen punaiseksi langaksi voidaankin kutsua 
saamen kielen käytön määrää ja saamenkielistä vuorovaikutusta ohjaajien ja lasten 
välillä sekä ohjaajien kesken. Luodakseen tälle vuorovaikutukselle myönteisen il-
mapiirin ohjaajat kehuvat ja kannustavat lapsia usein. 

Kielen omaksumisen kannalta kielipesäryhmän kokoonpano on myös merki-
tyksellinen. Jokainen kielipesäryhmä on erilainen ja jokainen kielipesävuosikin on 
erilainen. Kielipesäohjaajien mukaan lasten kielen omaksumiseen vaikuttaa kuiten-
kin positiivisesti se, että ryhmässä oli eri-ikäisiä lapsia. Heidän mukaansa pitem-
pään kielipesässä olleet lapset tai lapset, jotka jo hallitsevat kieltä, edistävät pie-
nempien lasten kielen omaksumista. (Äärelä 2016, s. 166.) 

Mitä on kielipesäpedagogiikka? 

Väitöstutkimukseni tulokset osoittavat, että kielipesän toiminnot voidaan jakaa en-
sisijaisiin ja toissijaisiin toimintoihin. Ensisijaiset toiminnot ovat arjen toiminnan 
kannalta välttämättömiä toimintoja, joissa kielikylpyopettaja kiinnittää huomiota 
siihen, että edistetään lapsen kielellistä aktiivisuutta ja samalla varmistetaan peda-
gogisten tavoitteiden toteutumista. Toissijaiset toiminnot kuvaavat kielipesän eri-
tyispiirteitä ja omalaatuisuutta. Ensisijaiset toiminnot ovat päivähoidossa päivittäin 
toistuvia toimintoja, joissa käytetään kieltä ja joissa voidaan edistää lapsen kielel-
listä aktiivisuutta sekä saamelaisen varhaiskasvatuksen tavoitteita. Ensisijaiset ja 
toissijaiset toiminnot ovat kokonaisuus, joka muodostaa kielipesän toiminnan kes-
kiön. Seuraavaksi esittelen kielipesän ensisijaiset toiminnot ja sen jälkeen omina 
kappaleinaan kielipesän toissijaiset toiminnot, joita väitöstutkimukseni mukaan 
ovat teematyöskentely, ohjattu aamupiiri, kerronta ja satujen maailma, kielitaitoa 
kehittävät leikit ja tehtävät, vierailijat kulttuurisisällön tuottajina sekä vuotuiskier-
toon liittyvät toimet kielipesässä. 

Kielipesän ensisijaiset toiminnot 

Väitöstutkimuksessani kielipesän ensisijaisiksi toiminnoiksi nousivat kielen tuke-
minen päivittäisissä tilanteissa, ruokaileminen, päiväunet, ulkoilu ja siistiminen. 
Ensisijaiset toiminnot ovat suunnittelun kannalta ensisijaisia, mutta toteuttamisen 
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kannalta toissijaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaiset toiminnot sisältyvät kie-
lipesän toimintaan vakituisesti, eikä niitä suunnitelmien muuttuessa voida sieltä ot-
taa pois. Saamelaiskasvatus ja saamelainen kulttuuri painottuivat ensisijaisissa toi-
minnoissa esimerkiksi ruokailussa puukon käytön opettelussa, perinteisten ruokien 
valmistuksessa ja kielipesän pihan kodan käytössä milloin ruokailuun, milloin päi-
väuniin. Kielen tukeminen päivittäisissä tilanteissa taas tarkoittaa päivähoidon ar-
keen kuuluvien toimien, kuten riisumisen ja pukemisen, siirtymätilanteiden, hoi-
toon tuomisen ja hakemisen, siistimisen sekä muiden tavallisten hoitohetkien, kie-
lellisiä tavoitteita. Kielellisesti painottunut toiminta näkyi erityisesti ruokailussa, 
jolloin kielipesäohjaajat ruokailevat lasten kanssa ja ylläpitävät saamenkielistä kes-
kustelua. Päiväunille mentäessä luettiin tai kuunneltiin saamenkielistä satua. 

Karita Mård-Miettisen (Mård, 1996, s. 34–35) tutkimuksessa kielikylpyopet-
tajat miettivät etukäteen, miten voivat tukea ruokailuun liittyvien fraasien oppi-
mista. Useat kielikylpyopettajat painottivat, että ulkoilun tulisi olla lapselle vapaata 
toimintaa, erityisesti kokopäivähoidossa oleville lapsille. Eräässä päiväkodissa ul-
koilun ajaksi oli jaettu valvovat roolit ja kielelliset roolit. Tarkoituksena oli pitää 
ulkoilussakin yllä aktiivista kielellistä tavoitetta. (Mård, 1996, s. 35–37.) 

Kielipesien aamupiirit 

Tutkimukseni kohteena olleessa kielipesässä aamupiirit olivat olennainen osa kie-
lipesän päivärytmiä ja ne pidettiin jokaisena aamuna. Aamupiireissä kieli oli mer-
kittävässä asemassa ja ohjaajat ohjasivat myös lasten kielen käyttöä. Ennen aamu-
piirin alkua ohjaaja tarpeen mukaan johdatteli lapset saamen kielen pariin kysy-
mällä Mii lea min iđitbottu giella? (Mikä on meidän aamupiirin kieli?) Aamupii-
rissä ohjaajalla oli kielellisenä tavoitteena opettaa ja listata yleisiä asioita, kuten 
päivämäärä, sää ja syntymäpäivät. Lisäksi kielipesän toimintasuunnitelman mu-
kaan aamupiireihin kuuluivat päivittäin hyvän huomenen toivotus, laulut erityisesti 
pienten kanssa, motoriset harjoitukset ja liikunta pienryhmissä. 

Aamupiirillä oli kielipesässä selkeät pedagogiset ja kielelliset tavoitteet, joiden 
suunnitteluun kielipesäohjaajat käyttivät aikaa ja vaivaa. Kielipesässä ohjaajat pyr-
kivät tekemään monipuolisia aamupiirejä. Aiheena saattoivat olla lorut, pelit, sanat, 
pehmoeläimet, kirjat, nukketeatteri, musiikki ja leikki. Aamupiirien aiheet olivat 
sidoksissa etukäteen päätettyihin teemoihin, mutta ohjaajat olivat valmiita muutta-
maan suunnitelmia myös tilanteen mukaan. 
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Kyllä se aamupiiri meiän päivän se tärkein hetki. Ja sen takia se ois tärkeää, 
se että siihen ehtis panostaa. (Haastattelu, Äärelä, 2016.) 

Karita Mård-Miettisen (Mård 1996, s. 38) mukaan päivänavauksessa kielikylpy-
opettajalla voi olla kielellisenä tavoitteena opettaa ja käydä läpi yleisiä asioita, ku-
ten päivämäärä, sää ja syntymäpäivät. Kielikylpyopettaja voi käyttää päivänavauk-
sen yhteydessä kuorovastauksia, jolloin lapset saavat vastata yhteen ääneen hänen 
esittämiinsä kysymyksiin. Kuorovastaukset voivat olla käytössä kielikylpyryhmän 
ensimmäisen kielikylpyvuoden alussa, sillä ne lisäävät lasten turvallisuuden tun-
netta. 

Eliisa Leskisenoja (2017, s. 72) on jakanut positiivisen pedagogiikan aamupii-
rit neljään osaan tervehtimiseen, kuulumisien vaihtoon, hyvään mieleen tähtääviin 
leikki- ja lukutuokioihin ja informaatio-osuuteen tuleva koulupäivän tapahtumista. 
Heidän aamupiiripaikkansa oli nimetty Karibiaksi. Olen itsekin käyttänyt aamupii-
riä erityisesti toimiessani alkuopetuksessa, ja tänä vuonna oman luokkani aamupii-
ripaikka on nimetty tunturisaunaksi. Leskisenojan aamupiirien mukaisesti tavoit-
teenani on ollut lasten itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen, ryhmähengen yllä-
pitäminen ja myönteisten tunteiden luominen. Positiivisen pedagogiikan aamupii-
rien mukaisesti myös omassa tutkimuksessani aamupiirit toimivat myönteisten tun-
teiden esiintymisen ja vahvistamisen alustana. Tämä tuli esille esimerkiksi oppimi-
sen tuoman mielihyvän ja laaja-alaisen osaamisen esiintulon kautta. Aamupiireissä 
onnistumisen kokemuksia tuli niin kielellisten kuin kognitiivistenkin asioiden 
kautta. Aamupiirien järjestämisessä olisikin hyvä luoda sellaiset rutiinit, jotka tu-
kevat myönteisten tunteiden syntyä, jolloin esimerkiksi käyttäytymiseen puuttumi-
nen olisi hyvin vähäistä.  

Sadut ja leikit 

Kielipesän lasten arjen olennainen osa oli leikki. Leikkihetket sijoittuivat aamuun 
ennen aamupiiriä, aamu- ja iltapäiväulkoiluihin sekä päiväunien jälkeiseen aikaan. 
Isommat leikkivät jo päiväunien aikana rauhoittumisen jälkeen. Leikkituokiot oli-
vat lasten vapaata aikaa, jolloin leikkejä ei varsinaisesti ohjattu. Kielipesäohjaajat 
olivat kuitenkin koko ajan jollakin tavalla mukana leikeissä ja toteuttivat silloin 
kielellistä rooliaan, kuten menetelmäoppaassa kielipesätyöntekijöille (Saamelais-
käräjät, 2015, s. 7) painotetaan. Menetelmäoppaanmukaan kielipesäohjaajat voivat 
sanoittaa leikkejä, nimetä leikkikaluja ja keksiä lasten kanssa uusia leikkejä. 
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Kielipesän leikkien aiheet ammennettiin ympäröivästä maailmasta, tapahtu-
mista ja saamelaisesta kulttuurista. Leikit heijastelivat samoja ikäkauden leikkejä 
kuin päivähoitoikäisillä lapsilla yleensäkin. Leikkiminen on lapsille luontainen 
tapa toimia, ja se näkyi siten kielipesän arjessa. Saamelaisessa varhaiskasvatus-
suunnitelmassa (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 19) mainitut leikit, kuten susi- ja poro-
leikit, karhunpyyntileikit, suopunki- ja poroerotusleikit, nuottausleikit, eläinten jäl-
kien tunnistusleikit, riekkoleikit sekä aurinko- ja sääleikit, esiintyivät kielipesän ar-
jessa.  

Ulkona lapset ohjautuivat leikkeihinsä, joissa he käyttivät koko kielipesän pi-
hapiiriä leikkialueenaan. Kielipesässä oli keksitty myös omia leikkejä, joita oli ko-
keiltu yhdessä. Eräänä tutkimuspäivänä olimme ulkona, kun kielipesäohjaaja pyysi 
minut katsomaan heidän keksimäänsä leikkiä, joikuhippaa. Katson lasten intoa, kun 
ohjaaja kertoo voivansa olla hippa. Lapset lähtivät nauraen juoksemaan ympäri pi-
haa ohjaajan yrittäessä ottaa heitä kiinni. Joka puolelta kuului lasten joikaamista. 
Joikaaminen on turva. Tutkimusjaksojen aikana isommat lapset leikkivät usein bar-
bileikkejä. Barbileikit tapahtuivat kielipesän pienessä huoneessa, jossa barbeja säi-
lytettiin. Barbeilla oli erilaisia vaatteita, joista moniin mekkoihin ohjaajat olivat 
yhdessä lasten kanssa ommelleet koristenauhoja.  

Olimme kielipesän pienessä huoneessa isompien lasten ja yhden ohjaajan 
kanssa. Lapset leikkivät pöydän ääressä ja sen ympärillä barbeilla. Jokaisella on 
oma barbinsa tai Heman-ukkonsa ja he leikkivät omaa leikkiään, mutta kuitenkin 
yhteistä leikkiään. He ovat kaikki menossa yhden barbin häihin, jotka pidetään pöy-
dän päällä. Vuoroin joku lapsista selittää omaa touhuaan ja barbin pukemista. Pian 
ohjaaja kysyy: ”Man giela dat min barbit leat hállán dien maŋŋa go mii leat 
čiŋadan daid?” (Mitä kieltä nämä meidän barbit ovat puhuneet sen jälkeen, kun 
me olemme pukeneet heidät?) Lapset jatkavat leikkejään osin saameksi ja osin suo-
meksi. (Äärelä, 2016.) 

Teematyöskentely on kielipesien erityinen toiminnan muoto 

Kielipesässä toteutettiin teemaopetusta. Teemat vaihtelivat vuodenaikojen, ryh-
mien ja resurssien mukaan ja ne voitiin jakaa erilaisiin osateemoihin. Saamelaisen 
varhaiskasvatussuunnitelman (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 12) mukaisesti kielipesän 
toiminta pohjautui saamelaiseen vuotuiskiertoon ja kahdeksaan vuodenaikaan. Li-
säksi kielipesässä toteutettiin saamelaisen varhaiskasvatuksen kulttuurisia arvoja, 
jotka näkyivät teemojen suunnittelussa. 
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Kielipesässä koko toimintakauden (2014–2015) läpileikkaavana teemana oli 
luonto ja luonnonkiertokulkuun liittyvät toimet. Luonnon kiertokulkuun liittyvät 
teemat noudattelivat saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Sodan-
kylän kunnan kielikylpyhankkeessa laadimme myös kielipesien toimintasuunnitel-
mia ja pyrimme vahvistamaan toiminnan yhteyttä luonnon kiertokulkuun ja kah-
deksaan vuodenaikaan. Toimintasuunnitelmassa (Sodankylän kunta, 2017a, s. 4) 
otettiin keskiöön luonnon kiertokulku: Kielipesän toiminta pohjautuu saamelaiseen 
vuotuiskiertoon ja kahdeksaan vuodenaikaan. Kielipesien teemaopetus kulkeekin 
luonnon vuodenkierron mukana kahdeksaa vuodenaikaa mukaillen. Teemat suun-
nitellaan perinteisten saamelaisten elinkeinojen, sääolosuhteiden seuraamisen, 
luonnon muuttumisen, luonnossa olemisen ja kulkemisen, luonnossa pärjäämisen 
ja luonnon seuraamisen mukaisesti. 

Teematyöskentely näkyi kielipesän toiminnassa, erityisesti aamupiirissä ja toi-
mintapäivänä. Teemat nousivat saamelaisesta perinteestä, lasten elinpiiristä ja luon-
non vuotuiskierrosta. Kuten Harju-Luukkainen (2007, s. 144) tutkimuksessaan esit-
tää, teematyöskentely vaatii suunnitelmallisuutta ja suunnitelmien tekeminen aikaa. 
Tutkimukseni perusteella vaikutti siltä, että kielipesäohjaajilla ei ollut tarpeeksi ai-
kaa suunnitteluun, jolloin he olisivat voineet omasta mielestään tarpeeksi paneutua 
esimerkiksi teematyöskentelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teematyöskentely 
on kielikylpypäiväkodin erityinen toiminnan muoto, jonka toteuttamiseen työnte-
kijöillä tulisi olla riittävästi aikaa. 

Luonnon merkitys oppimisympäristönä 

Kielipesän pihapiiri tuki lasten ja luonnon yhteiseloa, kuten saamelaisessa kasva-
tuksessa painotetaan. Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa painotetaan elämistä ta-
sapainossa luonnon kanssa. Tämä tarkoittaa luonnon ja ihmisen vuoropuhelun 
opettelua ja ylläpitoa. Kielipesä sijaitsi luonnon keskellä ja pihapiiriin kuului muun 
muassa kota, eläinpolku, hiekkalaatikko ja poroaita. Ulkoleikeissä lapset käyttivät 
muun muassa mönkijöitä (mopot), suopunkeja ja puusta veistettyjä puukkoja. Vä-
lineet olivat samankaltaisia kuin mitä saamelaisissa perinteisissä töissäkin tarvitaan. 
Tämä tukee saamelaisen mallin mukaan kasvattamista: leikkiessään lapset oppivat 
käyttämään työvälineitä ja huolehtimaan niistä. 

Vasanmerkkauksessa lapset saivat käyttää oikeaa pientä vasanmerkkauspuuk-
koa tehdessään oman merkkinsä vasan muovikorviin. Lapsille tämä oli tärkeää ja 
he olivat mallintaneet puukon käyttöä jo aiemmin kielipesässä, mutta myös vasan-
merkkauksissa omien oikeiden porojensa kanssa. Myös muut porotöihin liittyvät 
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asiat olivat lapsille tuttuja, sillä heidän ympäristönsä aikuiset tekivät näitä töitä päi-
vittäin. 

Kielipesäohjaaja ottaa yhden keppiporoista, jolle on laitettu vaahtomuovista 
korvat ja näyttää miten merkitään. Hän tekee vasalle oman merkkinsä. Hän ohjeis-
taa, että toinen lapsista istuu vasan päällä ja pitää sitä paikallaan, kun toinen merk-
kaa. Lapset saavat vuorotellen tehdä omat merkkinsä puukolla vaahtomuovikorviin. 

Pienryhmäpedagogiikalla saadaan erilaisia ryhmäkokoonpanoja 

Lapsikohtaisen ja ryhmäkohtaisen havainnoinnin pohjalta kielipesäohjaajat jakoi-
vat lapsia pienempiin ryhmiin. He käyttivät pienryhmäpedagogiikkaa, jota suosi-
tellaan toimintamuodoksi myös saamelaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa 
(Saamelaiskäräjät, 2009, s. 10), kun pyritään monipuolistamaan lasten kielenkäyt-
tötilanteita. Pienryhmissä päästään myös toteuttamaan saamelaisen kasvatuksen 
mukaista lapsilähtöistä pedagogiikkaa, jossa lapsi oppii muilta ryhmässä olevilta ja 
ympäristöstä, eikä ohjaaja ole ainoa opetuksen antaja. Pienryhmätoimintaa voidaan 
pitää hyvänä mahdollisuutena toteuttaa pedagogisen toiminnan sisältöjä, tavoitteita 
ja menetelmiä lapsen yksilöllisyyttä tukien (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén, 2016, 
s. 56). 

Kielipesässä pienempiin ryhmiin jakautuminen näkyi ohjatun toiminnan toteu-
tuksessa, kuten aamupiirissä, laavustelupäivänä tai muissa suunnitelluissa toimin-
tahetkissä. Kielipesäohjaajien mukaan pienryhmäpedagogiikkaa käytettiin myös 
kielen omaksumisen tukemisessa. Lapset jaettiin pienempiin ryhmiin, jotta voitiin 
paremmin vastata heidän kielellisiin tarpeisiinsa. 

Kielipesäohjaajat muuttivat ryhmien kokoonpanoa tilanteiden ja toimintojen 
mukaan. Kielen omaksumisen kannalta toimiva ryhmäjako syntyi muun muassa 
jakamalla pienemmät ja isommat lapset omiin ryhmiin. Iän mukaan jaetut pienryh-
mät toimivat myös lasten motoristen taitojen opettelussa. Tällöin ikäkausiin jaka-
misella pyrittiin panostamaan kunkin ikävaiheen kehitystason mukaiseen kielen 
omaksumiseen ja kasvun tukemiseen. Isommat lapset tarvitsivat myös erilaisia ikä-
tasolleen sopivia tehtäviä kuin pienemmät. Pienempiin ryhmiin jako rauhoitti lap-
set tekemään tehtäviään. 

Näytti siltä, että kielipesässä pienryhmäpedagogiikan käyttö oli lähestulkoon 
välttämätöntä jo kielen omaksumisen tukemisen vuoksi. Kun kielipesäohjaajat ha-
lusivat tukea vasta-alkajien kieltä, he saattoivat ottaa heidät yhdeksi ryhmäkseen, 
tai kun he halusivat tukea jo pitempään olleiden kielen omaksumista, he ottivat 
heidät yhdeksi ryhmäksi. Toisaalta he pystyivät myös sekoittamaan kielen puhujia 
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siten, että jo enemmän puhuvat toimivat esimerkkinä vasta-alkajille. Tästä näkö-
kulmasta tarkasteltuna kielipesässä tulisi olla tarvittava määrä työntekijöitä, jotta 
pienryhmäpedagogiikkaa voidaan toteuttaa. Kielen omaksumisen tukemisen lisäksi 
pienryhmiin jakaminen auttaa monia lapsen kasvulle tärkeiden ominaisuuksien, ku-
ten sosiaalisten, motoristen ja fyysisten taitojen, tasapainoista kehittymistä. Myös 
näiden mukaan kielipesässä toteutettiin pienryhmäpedagogiikkaa. 

Materiaaliresurssien pienuus haasteena 

Kielipesässä käytettiin kielen omaksumisen ja saamelaiskulttuurin tietouden vah-
vistamiseen erilaisia materiaaleja. Materiaalit olivat näkyvillä kielipesäympäris-
tössä muodostaen virikkeellisen toimintaympäristön lapsille. Esillä olleet materi-
aalit sisälsivät saamenkielisiä tekstejä ja sanoja sekä saamelaista kulttuuria ilmen-
täviä kuvia ja tukivat näin lasten saamelaisen identiteetin muodostumista sekä kie-
len omaksumista. 

Saamelaiskoulun kielimaisemasta tehdyn tutkimuksen mukaan (Linkola, 2014, 
s. 205) saamen kieli voi jäädä kouluympäristössä symbolisen arvon tasolle. Kieli-
pesässä näin ei kuitenkaan ollut. Kielipesä toimi omana yksikkönään ja sillä oli 
vain yksi kielellinen tavoite: toimia saamen kieltä aktivoivana ympäristönä. Sodan-
kylän kunnan kielipesien varhaiskasvatussuunnitelmaa (Sodankylän kunta, 2017b) 
tehtäessä, kiinnitimme erityistä huomiota kielen rooliin kielipesän ympäristössä. 
Alla ote varhaiskasvatussuunnitelmasta (Sodankylän kunta, 2017b, s. 18): 

Saamen kieli on kielipesien oppimisympäristön kielimaisemassa ensisijaisessa 
asemassa, sen avulla sekä tuetaan kielen omaksumista, että osoitetaan kielen 
arvoa. Kieli näkyy kielipesien oppimisympäristössä materiaalien ja muun toi-
minnan kautta kokoaikaisesti, kuitenkin siten, että tekstit ovat joko saamenkie-
lisiä ja välttämättömät tiedotteet kaksikielisiä. Kielipesien materiaalien ja kie-
limaiseman ensisijaisena tehtävänä on tukea saamen kielen omaksumista. Toi-
minnan järjestäjä huolehtii, että kielipesissä on käytössään tarpeellinen määrä 
kieltä ja kulttuuria tukevaa oppimateriaalia.  

Huolimatta resurssi- ja aikapulasta kielipesäohjaajat olivat työstäneet kielipesään 
aktiivisesti materiaaleja koko ajan. Ympäristö oli luotu saamenkieliseksi ja kaikki 
saatavilla oleva saamenkielinen materiaali löytyi kielipesästä. Lisäksi he olivat ot-
taneet uuden teknologian mukaan kielipesän arkipäivän 
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Yhteisön vahva rooli 

Saamelaisyhteisössä perheellä ja suvulla on keskeinen rooli. Saamelaislapsi kasvaa 
tiiviissä perheyhteisössä, johon ydinperheen lisäksi kuuluu koko lähisuku ja kylä-
yhteisö. Yhteenkuuluvuutta on perinteisesti korostettu myös koulussa, jossa koulu-
kavereita on perinteisesti kutsuttu saamen kielellä koulusiskoiksi ja kouluveljiksi. 
Kummit pitävät tiiviisti yhteyttä kummilapsiinsa ja osallistuvat heidän elämäänsä. 
(Aikio, 2000, s. 39.) Myös kielipesillä on omia kummeja, jotka pitävät kielipesiin 
tiivistä yhteyttä. Tutkimuskohteena olleen kielipesän kummi vieraili kielipesässä ja 
toi esimerkiksi materiaalia lasten käyttöön. (Äärelä, 2016.) Sodankylään perustetun 
kielipesän kummisetä vierailee kielipesässä, on kielellisenä tukena ja erityisesti 
auttaa toiminnan toteutuksessa pitämällä yhteyttä koko toimintaa sääteleviin ja siitä 
päättäviin tahoihin. Saamenkielisen kielikylvyn tavoitteena voidaan nähdä myös 
lasten kielimaiseman laajentaminen kielipesän ulkopuolelle tukemalla perheitä ak-
tivoimaan saamen kielen käyttöään.  

Lopuksi 

Olen tässä artikkelissa tarkastellut saamenkielisten kielipesien pedagogisia käytän-
teitä väitöstutkimukseni kielikylvyn kehittäjäopettajan työkokemuksen valossa. 
Pedagogiset ratkaisut pohjautuvat saamelaisen kasvatuksen arvoihin saamen kielen 
elvytyksen kontekstissa. Pedagogiikan toteuttamiseksi kielipesien toiminnan tulee 
olla vakaalla ja suunnitelmallisella pohjalla, jolla on myös visio kauempana tule-
vaisuudessa. Koko saamelaisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kenttää leimaavaa 
liminaalinen toimintakenttä ja saamelaispedagogiikan toteuttamisen haasteet (ks. 
Rahko-Ravantti, 2016) näyttäisi osittain olevan purettavissa hyvin suunnitelluilla 
ja vakailla ratkaisuilla.  

Saamelaiskasvatusta ja saamelaispedagogiikkaa koskevaa tutkimusta on tehty 
erityisesti viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Tutkimukset ovat tuoneet esille 
saamelaisen kasvatuksen ja saamelaisen opetuksen toteuttamista ja sen haasteita, 
sekä laajasti toiminnan pedagogisia käytänteitä. Lisäksi edellisten perusopetuksen 
opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman uudistusprosessien yhtey-
dessä pyrittiin vahvasti luomaan saamelaisyhteisön omaa näkemystä varhaiskasva-
tuksen ja opetuksen toteuttamiseksi. Esimerkiksi Utsjoen kunnan uudessa varhais-
kasvatussuunnitelmassa käsitellään laajasti saamenkielisen varhaiskasvatuksen 
painotuksia. (Utsjoen kunta, 2017, s. 23–28.) Sodankylän kunnan pohjoissaamen-
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kielisten kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma (Sodankylän kunta, 2017b) poh-
jautuu täysin kielipesäpedagogiikkaan ja sen toteuttamiseen varhaisen täydellisen 
kielikylvyn yksiköissä. Sodankylässä on myös perustettu saamenkielisen kielikyl-
vyn seurantatyöryhmä tukemaan kielikylvyn toteuttamista ja suunnitelmien päivit-
tämistä. 

Edelleen kehittämiskohteita on vielä useita, jotta saamelaisen varhaiskasvatuk-
sen ja opetuksen toiminnan edellytykset olisivat vakaalla pohjalla. Tutkimustyötä 
tulisi erityisesti tehdä kielen omaksumisen ja oppimisen tutkimisessa. Tarvittaisiin 
kipeästi tietoa siitä, miten näillä pedagogisilla ratkaisuilla voidaan parhaiten tukea 
lasten saamen kielen omaksumista ja sitä kautta saamen kielen elvyttämistä. Myös 
kielipesäpedagogiikan käytänteiden jatkotutkimus olisi erittäin ajankohtaista. Olisi 
tärkeää saada kattavaa tietoa eri kielipesäpedagogiikan käytänteiden toteuttami-
sesta esimerkiksi eri ikäryhmien, yksiköiden ja kieliryhmien kesken. Aamupiirien 
toteutus, satujen maailma ja sanoitetut pelit ja leikit ovat täynnä erilaisia pedagogi-
sia ratkaisuja, jotka tukevat saamelaisen varhaiskasvatuksen arvoja ja ovat siksi 
hyvin tärkeitä kielipesäpedagogiikan osia. 

Opetus-ja kulttuuriministeriön (2012) toimenpideohjelma saamen kielen elvyt-
tämiseksi pitäisi nostaa tarkastelun alle ja erityisesti selvittää ovatko tavoitteet to-
teutuneet suunnitellusti. Vuonna 2016 saamenkielisten varhaiskasvatuspalveluiden 
piirissä oli noin 200 lasta. (Lehtola & Ruotsala, 2017, s. 17.) Määrä on varsin pieni 
suhteutettuna saamelaisten määrään Suomessa. Saamelaisalueen kuntien ja saame-
laiskäräjien yhteistyössä vuonna 2009 laatima saamelainen varhaiskasvatussuunni-
telma (Saamelaiskäräjät, 2009) vaatisi myös pikaista päivittämistä uusien varhais-
kasvatussuunnitelmien mukaisesti, sillä se luo saamelaiselle varhaiskasvatukselle 
ja kielikylvylle yhtenäiset normit.  
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5 Opettaja tunturin takana 

Eila Estola & Raija Erkkilä 

Tiivistelmä 

Artikkeli kuvaa saamelaisen opettajan, Annan, koulutietä lapsuudesta aikuisuuteen 
saakka. Kertomuksen kautta avataan paikkaan ja luontoon sitoutuvan kasvatuksen 
merkitystä sekä sitä, miten paikkaperusteisuutta käytännössä voidaan toteuttaa. 
Paikkaperusteisella kasvatuksella vahvistetaan lasten yhteyksiä ympärillä oleviin 
ihmisiin, sukuun ja yhteisöön ja siihen paikkaan, jossa he elävät. Vahva paikka-
tunne yhdessä yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteen kanssa vahvistaa osallisuu-
den kokemusta, mikä puolestaan voi parhaimmillaan estää yksinäisyyttä ja syrjäy-
tymistä. Annan kertomus tuo esiin opettajan merkityksen arvokasvattajana. Artik-
keli on aiemmin julkaistu teoksessa Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja profes-
sori Leena Syrjälän 60-vuotispäivänä (Estola, Heikkinen & Räsänen, 20071).  

Čoahkkáigeassu 

Artihkal govvida sápmelaš oahpaheaddji, Anna, skuvlabálgá mánnávuođas gitta 
rávesolmmožin. Muitalusa bokte rahppojuvvo báikái ja lundui čatnaseaddji 
bajásgeassima mearkkašupmi sihke dat, mo báikevuođuštusa sáhttá geavadagas 
ollašuhttit. Báiki bajásgeassimis nanne mánáid oktavuođa birrasa olbmuide, sohkii 
ja servošii ja dan báikái, gos sii ellet. Nana báikedovdu ovttas searvvušlašvuođain 
ja gullama dovdduin nanosmahttá oasálašvuođa vásáhusa, mii fas sáhttá buoremus 
dilis easttadit oktonasvuođa ja eret duvdima. Anna muitalus buktá ovdan 
oahpaheaddji mearkkašumi árvobajásgeassin. Artihkal lea ovdal almmustahtton 
girjjis Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-
vuotispäivänä (Estola, Heikkinen & Räsänen, 2007).  

Johdanto 

Kasvatuksen suunta on tulevaisuudessa. Siitä muistuttaa Kahlil Gibranin runo, 
jossa hän toteaa, että lapset asuvat tulevaisuudessa, johon aikuisella ei ole sijaa. 
Usein sanotaan myös, että kasvamiseen tarvitaan juuret ja siivet. Jokainen opettaja 
                                                        
1 Estola, E & Erkkilä, R. (2007). Opettaja tunturin takana. Teoksessa Eila Estola, Hannu Heikkinen, 
Rauni Räsänen (toim.), Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuotispäi-
vänä. University of Oulu. Haettu osoitteesta http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-8593-6 
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ja kasvattaja on vaikuttamassa niiden juurien kehittymiseen, joiden avulla lapsi voi 
ponnistaa tulevaisuuteen.  

Tässä artikkelissa kerromme saamelaisesta opettajasta, Annasta. Vaikka hän 
työskentelee isompien oppilaiden kanssa, uskomme, että hänen kertomuksessaan 
on paljon yhteistä kaikenikäisten kasvatustyöhön. Annan näkemystä työstään ke-
hystää suhde luontoon ja paikkaan, porotalouden tuntemus ja sosiaaliset verkostot 
kietoutuvat toisiinsa ja määrittävät hänen opettajaidentiteettiään. Annalla on asujan 
paikallista tietoa ja vahva paikkatunne. Tämä kaikki auttaa siinä, että Anna tuntee 
emotionaalista läheisyyttä oppilaisiinsa. 

Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä perustavampaa pohjaa luodaan 
paikkasuhteelle ja identiteetin kehittymiselle: vastausta siihen, kuka minä olen. 
Siksi ei ole yhdentekevää, miten lapsia opetetaan. Paikkaperusteisella kasvatuk-
sella vahvistetaan lasten yhteyksiä toisiin ihmisiin ja siihen paikkaan, jossa he elä-
vät. Näin Annakin tekee. Samalla hän tunnistaa tulevaisuuden kuvista nousevat 
haasteet, mutta myös mahdollisuudet. Paikkaperusteinen kasvatus ei ole vain men-
neisyyteen katsomista. Pikemminkin paikan ja luonnon kokemisessa on kysymys 
kaikkien aistien avulla koetusta tiedostamisesta, joka mahdollistaa osallisuuden 
tunteen kehittymisen, juurien kasvamisen. 

Hyvät lähdöt elämän tielle voidaan tarjota varmistamalla, että lapset oppivat 
oman kielensä ja tuntevat oman kulttuurinsa. Siihen ohjaa varhaiskasvatuslain vel-
voite tarjota varhaiskasvatusta myös saamen kielillä. Samoin varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteissa todetaan, että lasten kasvaminen kykeneväksi toimi-
maan ’kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa’ 
edellyttää ’oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja 
kunnioittamista’. Siihen, miten paikkaperusteista kasvatusta toteutetaan, Annan 
kertomus antaa vihjeitä. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää muistaa, että lapsen 
elämä on tässä ja nyt, kaiken keskellä eikä syrjässä mistään. Myös aikuisen elämä 
on kiinni paikassa. Annan kertomus elämästään ja työstään tunturien keskellä on 
tästä hyvä esimerkki. 

Jokaisella on paikkansa 

Mitä paikka sinulle merkitsee? Kysymys voi olla ensi alkuun hämmentävä. Entäpä 
jos kysymmekin: mikä paikka on sinulle merkittävä? Ehkä nyt alkaa mielessäsi nä-
kyä erilaisia maisemia ja muistot alkavat herätä. Mahdollisesti myös tunteet nou-
sevat pintaan. Opettajien elämää tutkivassa projektissamme aloitimme uuden tut-
kimusjuonteen suurin piirtein tuollaisilla kysymyksillä. Esitimme kysymykset 
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aluksi itsellemme ja kirjoitimme omakohtaisia kuvauksia itse kullekin tärkeistä pai-
koista. Sen jälkeen luimme ne toisillemme. Puhuimme myös mielenmaisemasta. 
Oli mielenkiintoista huomata, että jokin maisema tai paikka, joka oli toiselle kaunis, 
saattoi olla toiselle juuri se vähiten kiinnostava. Näin kävi esimerkiksi suon koh-
dalla. Paikkoihin liittyi paljon muistoja ja useat meistä kertoivatkin lapsuuden pai-
koista. Niin myös Leena, joka kertomuksessaan palasi Höytiäisen rannalle. Meistä 
Raija nosti lapsuuden maisemistaan esille joen. Vaikka muuton myötä paikkakunta 
oli vaihtunut, oli rakkaille maisemille yhteistä läheisyydessä virtaava vesi. Eri joki, 
mutta kuitenkin eräällä tavalla sama maisema. Eila puolestaan pohti, mistä kum-
masta löytyisi hänen mielenmaisemansa. Lapsuudenkodin oman huoneen ikku-
nasta avautuva kylämaisema, jota halkaisi tie. Siinä se oli. Tärkeää oli erityisesti 
tie. Sitä pitkin pääsee pois ja takaisin. Mitäpä me olisimmekaan ilman noita mer-
kittäviä paikkoja, jotka ovat kuvina ja tunnetiloina osa identiteettiämme. 

Paikat ovat tärkeitä – asiat tapahtuvat aina jossakin tietyssä paikassa –, ja ker-
toessaan itsestään ja elämästään ihmiset yleensä kuvaavat suhteitaan eri paikkoihin. 
Myös tutkimusprojektillemme saapuneissa opettajien elämäkerroissa paikat olivat 
keskeisesti esillä. Opettajat saattoivat esimerkiksi kuvata, kuinka koulun kaunis si-
jainti sai nuoressa opettajassa aikaan tunteen: ”Tämä on minun paikkani.” Opetta-
jien kertomuksissa koulu ja kirkko olivat maalaiskylien kauneimmilla paikoilla. 
Kerrotut paikat alkoivat kiinnostaa meitä yhä enemmän tutkimuksen kohteena. 

Merkittävä tiennäyttäjä paikkatutkimuksessamme on ollut humanistisen maan-
tieteen esille nostama näkökulma, joka korostaa aisteilla ja tunteilla tapahtuvaa ko-
kemusta. Humanistisen maantieteen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ih-
mistä tutkimalla hänen suhdettaan ympäristöönsä: hänen tunteitaan ja ajatuksiaan 
suhteessa tiettyyn paikkaan (Shields 1991, s. 11; Tuan, 1976, s. 266). Ajan ja tilan 
solmukohdissa – paikoissa – kehkeytyy myös minuus, kirjoittaa humanistimaantie-
teilijä P. T. Karjalainen (2004, s. 60). 

Karjalainen (2004, s. 60) kuvaa paikkasuhteen olevan ruumiillisesti ja kaikilla 
aisteilla koettavia tunnetiloja, havainnointia, kokemista, tulkitsemista. Ruumiissa 
risteytyvät kulttuuriset rakenteet ja järjestelmät yksilön ominaisuuksien, tarpeiden 
ja halujen kanssa (Jokinen, Kaskisaari & Husso, 2004, s. 8). Tämä tulee esille, jos 
ajattelemme esimerkiksi, miten eri kulttuureissa säädellään eri sukupuolten pukeu-
tumista ja ulkonäköä yleensä tai sitä, mikä on toivottavaa tai sallittua tytöille ja 
pojille. Se, miten meitä kasvatetaan ja kohdellaan, tallentuu eri aistien kautta ei 
suinkaan ainoastaan meidän päämme sisään vaan myös osaksi ruumiillista muistia. 
Itse asiassa ilman näitä ruumiillisia, aistimellisia kokemuksia, meidän päässämme 
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ei voisi olla mitään muistettavaa. Fenomenologisesti ymmärrettynä, kuten Karja-
lainenkin näkee, ruumiillisuus on tapa olla olemassa. Tällaisessa paikkatutkimuk-
sessa kiinnitetään huomio siihen, että paikalla ja sen kokijoilla on kiinteä yhteys, 
eikä niitä siksi voi erottaa toisistaan ilman, että se vaikuttaisi toiseen (Relph, 1996, 
s. 907). Näkökulmassa korostuu kokemuksellinen suhde paikkaan, millaisia mah-
dollisuuksia paikassa tarjoutuu tai millaisia rajoituksia siihen sisältyy. Paikka lyö 
leimansa sen asukkaaseen, mutta myös asukas lyö leimansa paikkaan. Ihmisen nä-
kökulmasta alueet ja paikat eivät ole koskaan yksinkertaisesti, maantieteellisesti 
rajattuja, vaan ne ovat paikkoja, jotka merkitsevät jotakin jollekin ihmiselle 
(Shields, 1991, s. 6). Näin konkreettinen kokemus, ruumiillisuus on läsnä jokai-
sessa paikkakokemuksessa. 

Yksittäisen ihmisen kokemuksellista suhdetta paikkaan kuvataan tutkimuskir-
jallisuudessa termillä paikkatunne2 (Relph, 1996, s. 910). Paikkatunteen kehittymi-
sen kannalta paikan läheisyys kokijalle on osoittautunut erityisen tärkeäksi teki-
jäksi. Läheisyyttä kuvataan tutkimuskirjallisuudessa asujan näkökulmalla, erotuk-
sena vierailijan näkökulmasta. Vierailija katsoo paikkaa ulkoapäin kohteena ja toi-
mii abstraktin tiedon varassa. Sen sijaan asuja ymmärtää paikan sisältäpäin ja 
paikka voikin olla enemmän tunnetila. Kuvaamme tässä artikkelissa paikkatunteita 
yhden esimerkin avulla. Kertomuksemme etenee saamelaisen opettajan, Annan3 ta-
rinan avulla, jossa koti ja koulu muodostavat kaksi hänelle läheistä paikkaa. 

1950-luvun puolivälissä syntyneen Annan kertomus on vastatarina niille ker-
tomuksille, joissa henkilö vaihtaa paikkaa, elää postmodernin ajan nomadina ja 
ehkä vaihtaa asumistaan maasta, maanosasta ja kulttuurista toiseen. Opettajat, jotka 
ovat tulleet muualta, ja opettajat, jotka ovat ikänsä eläneet kyseisellä paikkakun-
nalla, tuovat erilaisen näkemyksen paikasta luokkahuoneeseen. Opettajatutkimuk-
sessa tarvitsemme myös eräänlaisia marginaaleista esitettyjä kertomuksia, sillä ne 
voivat toimia vapauttavina kokemuksina uusille opettajille. Erityisesti monikult-
tuuristuvassa yhteiskunnassamme, jossa opettajilta vaaditaan yhä enemmän osaa-
mista yhä useammalta alueelta, olisi tärkeää kuulla mallitarinoita purkavia kerto-
muksia. Tälläkin hetkellä koululaitoksemme opettajat toimivat hyvin erilaisissa 
kouluissa ja erilaisissa oloissa. Heidän kertomustensa kuuleminen on tärkeää. 

Artikkelimme päähenkilö, saamenkieltä opettava Anna on elänyt ikänsä poh-
joisessa ja tehnyt tärkeitä elämänsä valintoja sillä perusteella, että saisi elää omalla 

                                                        
2 Englannin kielessä: sense of place. 
3 Annan tarina perustuu empiiriseen haastatteluaineistoon, joka on osa Raija Erkkilän väitöskirjan (2005) 
tutkimusmateriaalia. Anna on peitenimi. 
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kotiseudullaan. Lähteminen paikasta ei ole koskaan ollut Annalle helppoa. Opis-
kelu, ammatinvalinta ja työpaikkojen hakeminen on perustunut haluun pysyä koti-
seudullaan. Annan aikuiset lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Tällä hetkellä 
Anna toimii saamenkielen opettajan työnsä ohella tiivisti porotaloudessa, yhdessä 
aviomiehensä kanssa. 

Kotoa kouluun 

Mehän asuttiin, tietenkin Utsjoki jo on syrjäinen paikka, mutta minä asuin vielä 
Utsjoellakin hyvin syrjässä, eli se oli semmonen paikka, joka oli tiettömän tai-
paleen takana. Sinne ei ollut tietä, siellä oli vaan kaksi taloa, eli meidän talo 
ja naapurin talo. Niitten välillä oli vain 150–200 metriä. Sitten siellä oli on-
neksi leikkikaverikin vielä. Se oli vähän vanhempi poika, mutta kyllä me hyvin 
leikittiin silti. Mulla oli kaksi siskoa vielä. Minä olin vanhin. Kielen suhteen oli 
semmosta, että meillä puhuttiin vain saamea, ei koskaan suomea. Pohjoissaa-
mea. Minä en osannut oikeastaan sanakaan suomea, kun minä menin kouluun. 

Anna vietti lapsuutensa seitsemän ensimmäistä vuotta joen rannalla kahden talon 
yhteisössä, jonka Anna kuvaa olleen tiettömän taipaleen takana. Tämä, Annan sa-
nojen mukaan syrjäinen paikka, tarjosi Annalle turvallisen kasvuympäristön. Pieni 
sosiaalinen yhteisö muodostui oman perheen lisäksi naapurin väestä, jossa oli yksi 
leikkitoverikin. Vuorovaikutuksessa lähipiirinsä kanssa Anna oppi kaiken, mitä elä-
mässä siellä vaadittiin. Oma kielikin, pohjoissaame, oli ja sitä puhuivat kaikki An-
nan lapsuuden ihmiset. Saame olikin Annalle ainoa mahdollinen ja ”oikeasti” ole-
massa oleva kieli. 

Vaikka Anna nyt kuvaa lapsuutensa kotipaikan syrjäiseksi, tämä lienee pikem-
minkin tämän hetken synnyttämä ilmaisu kuin Annan lapsuuden ajan kokemus. An-
nan varhaiset vuodet omassa yhteisössä, omien läheisten ihmisten, tutun maiseman 
ja oman kielen keskellä, vaikuttavat lukijasta idylliseltä ajanjaksolta, joka oli An-
nalle kaikki mitä hän tarvitsi. Pieni Anna-tyttö näki tilanteen niin, että hän eli kai-
ken keskellä eikä ollut syrjässä mistään. 

Hiljainen ja turvallinen elämänmeno vaihtui äkkinäisesti ja totaalisesti koulun 
aloittamiseen. Kaikki muuttui. Annan kotipaikka, siellä olevat ihmiset ja jopa oma 
kieli oli jätettävä, kun Anna matkasi äitinsä kanssa kohti kylää, jossa koulu oli. 
Anna itse muistelee: 
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Selkein muisto on siitä, kun ensimmäisen kerran lähin kouluun. Sillonhan 
koulu alko syyskuun eka päivä. Me lähettiin äidin kanssa silloin elokuun vii-
menen päivä käveleen ja mentiin tähän [kylään], jossa minun eno asui. Minun 
eno, jolla oli hevonen lähti seuraavana päivänä viemään omat lapsensa kou-
luun ja minä pääsin sitte siinä mukana, mutta äiti käänty siinä kotiin. Ja minä 
olin kauhean innoissani ja olin hirveästi odottanut sitä kouluun pääsyä. Minä 
muistan kun se kylä ilmesty näkyviin. Ja minusta se oli kauhean iso, kun siinä 
oli niin monta taloa enkä ollut koskaan käynyt Nuorgamissa. Minä muistan kun 
tuli kylä näkyviin, minua alko hirveästi pelottaan. Sydän pomppi rinnassa ja 
oli semmonen kauhea, teki mieli kääntyä oikeastaan ja lähtä takaisin kottiin. 
Sinne asuntolaan mentiin ja sillon sattu olemaan semmonen vanha asuntolan-
hoitaja, jolla oli vihanen maine, kova kurin pitäjä. Minä vähän pelkäsin sitäkin 
aluksi. Ja minä olin päättänyt visusti, että minä en itke siellä. Seuraavana aa-
muna yksi tyttö alko itkeä ja minä olin päättänyt, että minä en itke. Minä aika 
monta minuuttia onnistuin olemaan itkemättä, mutta kun se toinen tyttö itki 
niin sydäntä särkevästi, niin minäkin aloin itkeen. 

Ensimmäistä kertaa elämässään Anna oli nyt ”kauhean isossa” kylässä, jossa oli 
monta taloa. Uteliaisuuteen sekoittui pelkoa uudesta ja tuntemattomasta. Sydän 
pomppii rinnassa pelosta. Seitsemänvuotiaan tytön mielessä kodin täytyy olla suun-
nattoman kaukana, onhan sieltä lähdetty jo edellisenä päivänä. Kuljettu kävellen, 
yövytty enon talossa ja taitettu loppumatka hevosella. Koulun asuntolassa on vas-
tassa hieman pelottava aikuinen, eikä sitä ainoaa kieltä, jota osaisi, saa puhua. Kie-
len Anna kuitenkin oppi omien sanojensa mukaan muutamassa viikossa niin, että 
alkoi pärjäillä suomenkielellä. Kotona ei käyty edes viikonloppuisin vaan ehkä 
kaksi, kolme kertaa lukukaudessa. Anna muistelee: 

Se on aivan uskomatonta nyt kun ajattellee, että joutuu olemaan kotoa koko 
elämänsä poissa, minä olin lähtenyt seitsemänvuotiaana ja ne kotona käynnit. 
Syksyllä ehkä päästiin ennen joulua kaksi tai kolme kertaa käymään kotona. Se 
oli käytännössä niin ku lähti seitsemänvuotiaana kotoa pois. Se oli semmosta 
laitoselämää ja ainakin minä olin kauhian sopeutunut siihen ja mukautunut, 
mutta sitten kuitenkin, kun tuli murrosikä, niin semmonen totaalinen väsyminen 
ja kyllästyminen siihen elämään. Se väsytti niin, että kerta kaikkiaan, jos piti 
ajatella esimerkiksi lukiota, niin se suorastaan oksetti. Ja yleensä kouluun 
lähtö, vielä koulun jatkaminen jossakin, niin se oli täysin pois laskuista. Siihen 
liitty seki, että kun joutuu olemaan tosiaan asuntolassa ja kuri oli aika kova 
sillä tavalla, että piti olla minuutilleen siellä ja minuutilleen täällä ja ei saanut 
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tuota eikä tätä, että koko elämä oli hirveen ohjelmoitu, niin se varmaan siinä 
iässä alko tympiin. 

Koulun aloittamien merkitsi sitä, että Anna on joutunut omien sanojensa mu-
kaan ”olemaan kotoa koko elämänsä poissa”. Turvallisen perhe-elämän sijalle tuli 
asuntolaelämä, vieraat aikuiset, tiukat säännöt. Ainakin alussa Anna poti koti-ikä-
vää ja yksinäisyyttä. Samoin vanhemmat ikävöivät vanhinta lastaan. Anna kertoo, 
kuinka isä tuli häntä yllättäen katsomaan kahden viikon päästä koulun alettua ja 
miten hän ripustautui itkien isän kaulaan, kun isä oli lähdössä. Annan kokemukset 
laitoselämästä ja poissa kotoa olemisesta ovat vaikuttaneet hänen myöhempiin va-
lintoihinsa. Koulun jatkaminen lukioon olisi merkinnyt vielä pitempiä kotimatkoja 
ja niin Anna valitsi toisen tien. Hän jätti koulun, perusti perheen ja ryhtyi poromie-
hen vaimoksi. 

Lähteminen kouluun merkitsi lähtemistä toiseen kulttuuriin, toisen kielen alu-
eelle. Annan kertomuksessa kuvataan tätä kahden kulttuurin eroa ja siitä aiheutuvia 
ristiriitoja. Samankaltaisista kokemuksista on kirjallisuudessa muitakin esimerk-
kejä. Saamelainen Kerttu Vuolab (Helander & Kailo, 1999, s. 73) kuvaa omasta 
vastaavasta kouluun lähdöstään: ”Koko elämä, perhesuhteet, oli kertaheitolla pis-
tetty jäihin…” ja ”Me emme saaneet mitään koulutusta koska meidät kiskaistiin 
kotoa pois ja vietiin neljän seinän sisälle asuntolaan (…) Sinä aikana jäimme pal-
jon paitsi siitä mitä kotona tapahtui.” Paradoksaalisesti, saamelaislasten näkökul-
masta kouluun lähtö on merkinnyt lähtemistä pois ”koulutuksesta”, sillä saamelai-
seen elämäntapaan on olennaisena osana kuulunut se, että äidinkielen avulla väli-
tetään uudelle sukupolvelle elämäntapaa, arvoja ja tietoa (Helander, 1996, s. 2). 
Oma kulttuuri ei välittynyt osana arkipäivän elämää niin kuin aiemmin, koska ko-
tonakäynnit olivat harvassa. 

Autoja ei ollut eikä niistä tietysti kärrytien varrella olisi ollut paljon apuakaan. 
Sen sijaan käveleminen, veneellä kulku, polkupyörä ja hevonen olivat kulkuväli-
neitä. Tässä vaiheessa lienee syytä mainita, että Annalla kodin ja koulun välinen 
matka tuolloin oli 12 km. 

Opettajan arkea 

Tällä hetkellä Anna opettaa saamenkieltä ryhmissä, joissa osa opiskelijoista puhuu 
saamea äidinkielenään ja osan äidinkieli on suomi. Saame on ollut historiallisesti 
enemmän puhuttu kieli, eikä sen lukeminen tai kirjoittaminen ole ollut yleistä. Saa-
menkielisestä oppimateriaalista on edelleen huutava pula, ja se vaikuttaa monella 
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tavalla Annan työhön. Jos opettaa saamea tai saameksi, se tarkoittaa samalla, että 
työ on erilaista kuin suomalaisilla opettajilla, vaikka olisi samassa koulussa opet-
tajana. Saamelaisena opettajana täytyy ratkaista monia käytännön ongelmia. Puute 
oppimateriaalista aiheuttaa sen, että hänellä ei ole esimerkiksi malleja, kuinka opet-
taa eri asiat, vaan ne on aina itse kehitettävä. Se, että Annan opetusryhmissä on vain 
muutamia opiskelijoita helpottaa läheisten suhteiden luomista oppilaisiin. Oleelli-
sempaa kuitenkin on, että Annalla itsellään on opettajuudesta laaja-alainen näke-
mys, joka tulee esille, kun Anna kertoo, mitä hän haluaa oppilailleen välittää. 

Vähän vaihtelee oppilaiden mukaan. Jotkut oppilaat ovat hirveän vastaanotta-
vaisia. Esimerkiksi viime vuoden ryhmä oli semmonen, puhuttiin elämästä 
yleensä. Joskus tuntuu, että pääpointti on tulevat ylioppilaskirjoitukset ja 
niissä menestyminen ja joskus taas tuntuu, että se jossakin aivan muualla. Me 
jaamme kokemuksia. Minä olen niiden vanhempien koulukaveri. Se vaikuttaa 
suoraan. Ehkä tekee minusta jotenkin läheisemmän heti lähtiessä. Keskustel-
tiin siitä, että mikä on saamelainen näkemys joistakin asioista. 

Annan opettajuutta sävyttää läheisyys ja luottamus oppilaisiin. Siitä hän mainitsee 
useammankin kerran. Anna tuntee saamelaisen elämäntavan, arvostaa sitä ja toimii 
sen eteen itse asiassa myös koulun ulkopuolella. Hän tietää, että saamelaisessa kult-
tuurissa lapsilla on joissakin asioissa paljon enemmän itsenäisyyttä kuin suomalai-
sessa kulttuurissa. Tästä seuraa ongelmia, kun koulunjärjestys ei ota tätä huomioon. 
Esimerkiksi poroerotteluaikana oppilaiden odotetaan osallistuvan siihen täysimää-
räisesti. 

Onnen hetket työssä liittyvät kanssakäymiseen oppilaiden kanssa. 

No tämmösistä varsinaisista onnen hetkistä. Oikeestaan ne varmaan liittyy sii-
hen oppilaitten kanssa kanssakäymiseen. Semmosiin hetkiin, kun ne tulevat ja 
sinä näet, että ne luottavat, ne sanovat jotakin mukavaa tai hymyilevät. Ne on 
tämmösiä. Semmosia, jotka tuntuvat ihan pieniltä ja mitättömiltä, että semmo-
seen inhimilliseen kanssakäymiseen ne nyt varmaan liittyy. Että ei ehkä niin-
kään opetustilanteeseen. 

Annan kertomus vahvistaa jälleen kerran sen, että opettajille suhteet oppilaisiin 
ovat keskeisintä ja niihin liittyvät sekä työn parhaimmat että raskaimmat, puolet 
(Estola, Erkkilä & Syrjälä, 2003; Estola, Kaunisto, Keski-Filppula, Syrjälä & Uitto, 
2006; Kelchtermans, 2005; Lauriala, 1997). 

Myös Annan koulussa oppilaat käyttäytyvät välillä vastoin koulun sääntöjä. He 
karkaavat tupakalle nurkan taakse, jättävät takin ja pipon päähän tunnilla tai jättävät 
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koulutehtävät tekemättä. Näissä tilanteissa Anna joskus kokee joutuvansa eri leiriin 
opettajatovereidensa kanssa. Anna pohtiikin, että kasvatustehtävä on erityisen 
herkkä ja pohdittava asia. 

Minä oon miettiny kaks vuotta, että onko oikein vai väärin antaa jälki-istuntoja, 
yleensäkään. En ikinä oo antanu. Kun arvaan, että oppilas menee nurkan 
taakse tupakalle, niin minä käännyn muualle. Että siinä minulla on, sanosko 
vastuuttomuus, että minä en halua semmosiin. En halua tämmösiin inhottaviin 
puoliin osallistua ollenkaan ellei ole ihan pakko. Minä en oo vielä ratkaissut, 
että onko oikein, mutta minä en oo selvittänyt vielä ittelleni sitä, että onko siitä 
mitään hyötyä. Täällä koululla oli semmosia sääntöjä, että pitää vaatia takit 
ja lakit pois tunnilta, niin minä en aina ees huomaa, että niillä on lakki päässä. 
Olkoot kunhan tekevät tehtävänsä. Kun opettajanhuoneessa keskustellaan tätä, 
minä vain olen hiljaa. Minä onneton kun en pidä tästä linjasta kiinni. Minä 
oon ajattelut, että minun ei oo pakko. Se tuo vaan riitaa, huonoja välejä. 

Sen sijaan, kun oppilas jättää tekemättä tehtävänsä, Anna voi ottaa yhteyttä van-
hempiinkin. Vaikuttaa siltä, että tässäkin Anna pyrkii toimimaan niin, että luotta-
mus säilyisi. 

Että minä mietin jo aina etukäteen, että en vaan soita vanhemmille niin, että 
nyt tämä sinun poikas ei viitti mitään. Minä yritän ehdottaa jotakin, että mitä 
me voitas tehä, mitä vois tehä isänä tai äitinä ja mitä minä sitten olen täällä jo 
tehnyt ja mitä minä olen aikonut. 

Usein sanotaan, että yhteistyö koulun ja kodin välillä on opettajan ja äitien välistä. 
Annan kertomuksessa kulkee kuitenkin isä koko ajan mukana. Ehkä se kertoo siitä, 
että saamelaisessa kulttuurissa kasvatus on yhteinen asia. Sitaatti myös paljastaa 
Annan pyrkimyksen olla samalla puolella vanhempien kanssa. Eräässä esimerkissä 
Anna kertoo, miten hän pyysi isää tarkistamaan, että poika tekee kotitehtäväksi an-
netun tehtävän, jotta opettaja voi antaa numeron. Annan kokemuksen mukaan van-
hemmat suhtautuvat yleensä näihin yhteydenottoihin hyvin positiivisesti. 

Koulussa Anna kuuluu opettajayhteisöön, joka koostuu suuremmaksi osaksi 
muualta tulleista, suomalaisista opettajista. Poromiesperheen jäsenenä ja saamelai-
sena hän tuntee oppilaiden taustoja ja kotikasvatusta, opettajana hän näkee koko 
koulua koskevia toimintatapoja ja on osa opettajayhteisöä. Anna toimii koulussa 
kulttuurien rajapinnalla ja hänen tehtävänsä onkin usein toimia välittäjän asemassa. 
Tietyissä tilanteissa hän etäännyttää itsensä koulun muista opettajista. Kuulumalla 
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samankaltaiseen yhteisöön oppilaidensa kanssa Anna tiedostaa asioita, jotka eivät 
välttämättä näy oppilaiden arjessa koulussa. 

Paikkaperusteista opetustyötä 

Opettajat ovat kasvatus- ja opetustyössään jatkuvasti kohdakkain lasten ja nuorten 
kanssa, joiden maailmankuva on vasta rakentumassa. Siksi opettajalle on tärkeää 
tiedostaa oman ajattelunsa perustaa. Elämäkerrallisesti koettu ympäristö ja niistä 
kerrotut tarinat sekä kehkeytyneet paikkatunteet vaikuttavat osaltaan opettajan ajat-
teluun. Annan kertomus osoittaa hyvin kuvaavalla tavalla, miten hänen opettajan 
työssään tarvitsema tieto on syntynyt osana paikkatunnetta ja ympäröivää kulttuu-
rista yhteisöä. 

Minä tiedän esimerkiksi, mitkä on niitten isien ja äitien toiset nimet, että ne 
niinku, mistä sinä voit tietää, että minun isän toinen nimi on Ilmari. Johan minä 
sen tiedän ja ne niin ku kattoo, että ai jaa tuo tietää aika paljon heidän per-
heestään ja heidän vanhemmistaan ja isovanhemmistaan. Se vaikuttaa niin ku, 
ehkä se tekee minusta jotenkin läheisemmän heti lähtiessä. Ne niin ku uskalta-
vat ja ne voivat sitä kautta myöskin pohtia omia perheitään, kun ne kyselevät 
minulta asioita. 

Paikkaperusteisen kasvatuksen4 käsite liitetään erityisesti maaseutujen kouluihin, 
joissa opettajat ovat perinteisesti olleet paikkatietoisia ja opetussuunnitelmissa huo-
mioineet paikalliset piirteet (Jennings, Swidler & Koliba, 2005, s. 44). Paikkape-
rusteinen kasvatus laajentuu virallisten kasvatusinstituutioiden ulkopuolelle ja nä-
kee myös arkipäivän kokemusten kasvatuksellisen merkityksen. Paikkaperustei-
sessa kasvatuksessa vahvistetaan lasten yhteyksiä toisiinsa ja siihen paikkaan, jossa 
he elävät (Jennings, Swidler & Koliba, 2005). Paikkaperusteisen kasvatuksen tut-
kijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita siitä, miten nykyinen koulutuspolitiikka, 
koulu-uudistukset, yhtenäiset kansalliset ja kansainväliset arviointikäytännöt oi-
kein sopivat yhteen sen tosiasian kanssa, että kasvamisessa keskeistä on se kulttuu-
rinen konteksti ja paikka, jossa ihmiset elävät eikä vain formaali koulumaailma 
(Gruenewald, 2003). Eräät tutkijat ovatkin todenneet, että koulu-uudistukset eivät 
ota huomioon paikkaa (Gruenewald, 2003; Jennings, Swidler & Koliba, 2005). An-
nan kertomus on hyvä paikallisen tiedon kertomus siitä, että formaali kasvatus on 

                                                        
4 Englanninkielisissä teksteissä ”place-based education”. 



 

89 

vain osa elämää, oppimista ja kasvatusta ja että tärkeimmät asiat eivät olekaan mää-
rällisiä ja tilastollisesti vertailtavissa. 

Paikkaperusteinen kasvatus saa aivan omat mittasuhteensa ”erityisissä” pai-
koissa. Paikka nousee esille väistämättä ja opettajat joutuvat ottamaan kantaa siihen 
kiinnittyviin merkityksiin. Esimerkki tämänkaltaisesta erityisestä paikasta on An-
nan saamelaisalue. Annalle on ehdottoman tärkeää, että hän huomioi työssään saa-
melaisen paikan erityisen historian ja kulttuurin. Paikan monimuotoisten suhteiden 
esimerkkinä käy myös Freema Elbaz-Luwischin (in press) artikkeli, jossa hän kir-
joittaa Israelin kasvatusjärjestelmästä. Siellä paikka on erityisen monimutkainen, 
täynnä erilaisia kertomuksia ja konflikteja. Tämä tuo opettajille aivan erilaiset odo-
tukset ja haastaa muun muassa rauhankasvatukseen (Elbaz-Luwisch, 2005). 

Paikkaperusteisessa kasvatuksessa tunnustetaan paikan merkitys ja kunnioite-
taan paikkojen erityisyyttä, niiden historiallisia ja kulttuurisia ominaispiirteitä. 
Eräät tutkijat näkevätkin, että paikkaperusteinen kasvatus tukee välittämiseen pe-
rustuvien yhteisöjen kehittymistä (Gruenewald, 2003; Wisneski & Goldstein, 
2004). Annan kertomus on siitä hyvä esimerkki. 

Opettajan toiminta oppilaiden parissa heijastaa sitä arvoperustaa, johon opet-
taja itse on sitoutunut. Opettajat ovat aina eräänlaisia malleja oppilailleen ja voivat 
toiminnallaan vaikuttaa oppilaidensa myönteiseen identiteetin kehitykseen (Kelch-
termans, 1993a, s. 200). Tällä hetkellä elämme aikaa, jossa tarjolla on suuri määrä 
lapsia ja nuoria eri suuntiin repiviä arvoja ja ihanteita. Katseet kohdistuvat kouluun 
ja opettajiin, joilta odotetaan opetussisältöjen välittämisen lisäksi myös kokonais-
valtaista kasvatusta ja hyvän opettamista. Vaikka tämä on aina kuulunut opettajan 
tehtävään, on välillä eletty aikaa, jolloin esimerkiksi opettajan merkitys eettisenä 
toimijana ei ollut vahvasti esillä (Atjonen, 2004; Launonen, 2000). Paikkaperustai-
nen kasvatus voisi toimia tässä suhteessa yhtenä yhteisenä arvopohjana opettajien 
toiminnassa. 

Paikkaperusteinen kasvatus, jonka juuret ovat opettajan persoonallisessa pai-
kallisessa tiedossa, todentuu Annan opetustyössä esimerkiksi keskusteluissa ar-
voista, jotka hänen mukaansa kuuluvat hyvin oleellisesti opetustyöhön. Samankal-
tainen kulttuurinen tausta oppilaiden kanssa tarjoaa luontevan pohjan kokonaisval-
taiselle opetus- ja kasvatustyölle. Anna kuvaa, miten tärkeää on opetuksessa tuoda 
esille saamelaista kulttuuria. Näin oppilaat tulevat tietämään omasta menneisyy-
destään, siitä keitä he ovat ja mistä he ovat. 
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No se on ihan varma, että ne kieliopit kyllä unohtuu, mutta yks, joka minun 
sydäntä lähellä niin ku aineena muutenkin, on historia. Minä aina yritän ujut-
taa sinne opetukseen mukaan saamelaista historiaa, kun sitä historian opetusta 
ei saa mistään. Niin ku omasta historiasta ei niin ku kuule missään. Niin tuota, 
historian minä yritän sinne aina ujuttaa ja minä niinku, minusta historia on 
hirveän tärkeä ihmiselle, oma historia, oma kansan historia, oma valtion his-
toria ja kaikki tämmöset, että minusta se omaan historiaan tutustuminen ja sen 
muistaminen on, minusta se on tärkeää. Minä aina mietin, aina kun minä luen, 
että mihin minä voisin tämän ujuttaa sinne opetukseen mukaan. Minä tunnen 
paikalliset asiat ja esimerkiksi oman sukuni ja tämmöstä, mutta tämmöstä koko 
saamelaisten, koko tämmöstä saamelaisten historiaa kansana, niin kyllä minä 
olen ne lukenut, lukemalla oppinut ja minä aika paljon luen sitä historiaa ihan 
omasta mielenkiinnosta. 

Anna aloitti oman koulunkäyntinsä sekä henkisesti että fyysisestikin etäällä omasta 
kodistaan. Hänen kertomuksensa toiminnastaan opettajana antaa väistämättä vai-
kutelman, että hän aktiivisesti luo paikkaa omille oppilailleen. Kuvatessaan opet-
tajan arkea Anna kertoo, miten hän sitoo oppilaansa saamelaiseen historiaan. Anna 
uskoo siihen, että oman paikan tunteminen ja arvostaminen antaa tukevan pohjan 
ponnistaa kauemmaskin. Toisaalta, sama tukeva pohja voi toimia myös siten, että 
nuoret haluaisivat tulevaisuudessa palata takaisin kotiseudulleen. 

Annan kertomuksessa paikkaperusteinen kasvatus näkyy myös huolena tule-
vaisuudesta. Huolenpidon etiikka liittyy erityisesti ihmisten välisiin suhteisiin, 
jossa keskeistä on halu vastata toisen tarpeisiin ja tunteisiin. Huolella on siten lä-
heinen yhteys välittämisen etiikkaan. Suhtautuminen oppilaisiin, heidän kuuntele-
misensa tai kuulematta jättäminen ilmentävät opettajan arvomaailmaa ja eettisyyttä. 
Annan paikkatunnetta ilmentävä huoli liittyi, paitsi huoleen paikallisen elämänta-
van säilymisestä, myös huoleen siitä, miten hänen nykyiset ja tulevat oppilaansa 
saisivat käydä kouluaan omalla paikkakunnallaan, omalla kielellään. 

Annan huoli näyttää liittyvän kysymykseen siitä, miten hän voisi tukea oppi-
laidensa mahdollisuuksia juurtua omaan paikkaansa ja kieleensä, rakentaa identi-
teettiään saamelaisina. Tällaista Annan elämänpiiristä nousevaa moraalista huolta 
ja huolenpitoa voi kuvata hyvin paikkaperusteisen kasvatuksen käsitteen avulla. 
Tämähän käy hyvin esiin Annan tavassa pohtia oppilaiden tehtäviä ja vastuita kou-
lussa ja kotona. 

Tuntuu, että koko ajan vaikuttaa johonkin ja minun mielestä tärkeetä on se, 
että sanotaan siitä oravanpyörästä, jossa pyöritään, että puhutaan siitä aika 
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negatiivisella tavalla, mutta minusta se on aika tärkeetä, että saamelaisetkin 
pysyvät siinä oravanpyörässä mukana koko ajan sinä vauhdissa, millä se pyö-
rii. Jos siitä tippuu pois, niin sitten kaikki on mennyttä. Siihen voi vaikuttaa, 
että pysyy siinä mukana. 

Annan mielestä opettajan ammatti on yhteiskunnan avainammatteja. Kun hän pu-
huu nuorten tulevaisuudesta, hänen kertomuksessaan kuuluu erilaisia, ristiriitaisia-
kin ääniä. Tulevaisuus näyttäytyy ongelmallisena. Anna toisaalta pitää tärkeänä, 
että nuoret pysyvät kehityksen vauhdissa mukana. Hän ymmärtää lähtijöitä. Mutta 
siihen liittyy huoli pohjoisen elämäntavan tulevaisuudesta. Anna kertoo, kuinka 
monet hänen oppilaansa kuvittelevat, että he lähtevät välillä muualle ja tulevat sit-
ten vanhoina takaisin kotiseudulleen. Vaikka Anna on sitä mieltä, että hänen kou-
lunsa on ihan tavallinen suomalainen lukio, hän kuitenkin katsoo omaa opettajan 
työtään paikkakunnan tarpeiden pohjalta. 

Opettajan työ alkaa näyttää ristiriitaiselta, koska opiskelu todennäköisesti 
vauhdittaa pois lähtöä, ja kuitenkin Anna haluaa rohkaista nuoria opiskelemaan. 
Annan kiintymys omaan kotiseutuun on syvää. Opettajana hän on huolissaan tule-
vaisuudesta suhteessa omaan paikkaansa, kotiseutuunsa. 

Minä en voi niin ku sitäkään käsittää, kun monet nuoret, ne haluaa maholli-
simman äkkiä lähteä. Ristiriidan tunteita aiheuttaa se, että toisaalta kun niitä 
kouluttaa ja niitä innostaa lukemaan ja kouluttautumaan, niin se myöskin tar-
kottaa sitä, että opettaa niitä oppilaita miten sitä sanos, muita varten, jotakin 
Nokiaa varten, joka on siellä kaukana. Että minä en ollenkaan opeta niitä tätä 
seutua varten, vaan mitä pitemmälle ne lukee, sen varmemmin niitten on läh-
dettävä. Toisaalta kuitenkin haluis, että kun minä niitä opetan, niin minä näki-
sin ne sitten aikuisinakin täällä töissä ja tekemässä työtä paikkakunnan hyväksi. 
Mutta se ei oo jotenkin mahollista, tuntuu, että se ei oo mahollista. Tuo sem-
mosia ristiriidan tunteita. 

Anna – Opettaja paikallaan 

Opettajaidentiteetti voidaan määritellä vastaukseksi kysymykseen ”Kuka minä 
olen opettajana?” Kysymykseen voi vastata monella tavalla. Meille läheinen tapa 
on ajatella, että vastauksen voi esittää kertomuksen muodossa: mistä tulen, missä 
olen ja mihin olen menossa? Vastausta näihin kysymyksiin on vaikea antaa sisäl-
lyttämättä kertomukseen paikkaa. Nykyisin ajatellaan usein, että ihmisellä on 
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monta identiteettiä, joista näkyviksi tulevat ne identiteetit, jotka kulloisessakin ti-
lanteessa ovat relevantteja. Kotona lasten parissa äitinä tai isänä oleminen on tär-
keämpää kuin oma ammatillinen identiteetti ja työpaikalla taas päinvastoin. 

Meitä tämän artikkelin kirjoittajia viehättää ajatus, että huolimatta ihmisen 
identiteettien moninaisuudesta, useille meistä jotkut asiat ovat niin tärkeitä ja ar-
vokkaita, että ne muodostavat oman elämäntarinan läpi kulkevan punaisen langan. 
Charles Taylor (1992, s. 27) kuvaa tällaista identiteettiä horisontiksi tai paikaksi, 
josta ihminen katsoo maailmaa. Tämä horisontti sisältää aina myös arvoja ja mo-
raalisia kannanottoja. Taylor kutsuukin niitä vahvoiksi arvioinneiksi erotukseksi 
heikoista arvioinneista, joista henkilö voi luopua ilman että kokee keskeisen osan 
itsestään katoavan. Annan kertomuksessa saamelainen horisontti näyttäytyy vah-
vana arviointina, joka on osa hänen identiteettikertomustaan. Arvot tulevat esille 
erityisesti juuri saamelaisen äänen kohdalla. Horisontin rakentuminen Annan elä-
mäntarinassa on selvästi näkyvissä. Hän on kasvanut ja elänyt elämänsä samoilla 
seuduilla, hänen ihmissuhteensa vaikuttavat pitkäkestoisilta, ja monet hänen oppi-
laistaan ovat hänen omien ystäviensä ja sukulaistensa lapsia. Taylorin mukaan ih-
misen identiteetti on sidoksissa siihen yhteisöön, jossa hän elää. Ihminen on yksilö 
sen verran ja siinä muodossa kuin yhteisö sen sallii. Siksi ruumiillisuus, paikka ja 
elämän konkreettisuus ovat identiteetin, myös opettajaidentiteetin perusta. 

Rakkaus omaan paikkaan ei ole abstraktio vaan perustuu konkreettiseen koke-
mukseen, jossa ruumiillisuus, aistimellisuus on välttämätöntä ja jota kautta paikka-
tunne identiteetin osana rakentuu. Suhde paikkaan kehittyy siinä saatujen kokemus-
ten ja tunteiden kautta, jotka ovat aina ruumiillisia. Näkeminen, kuuleminen, mais-
taminen, haistaminen, koskettaminen ovat se tie, jonka kautta kokemukset saadaan. 
Niistä kertominen voi parhaimmillaankin tavoittaa vain osan kokemuksista. Koska 
länsimainen ajattelu on korostanut juuri ajattelun ja mielen keskeisyyttä, ruumiilli-
suus on jäänyt vähälle huomiolle ja tullut vähätellyksikin. Mikko Lehtonen (2004) 
kysyykin kolumnissaan Opettajalehdessä kasvatammeko päätä vai ihmistä. Vasta-
tessaan tähän kysymykseen, hän kritisoi sitä, että kieli asetetaan ”kognitiivisen py-
ramidin” huipulle ja unohdetaan, että mitä ilmeisimmin kielen edeltäjä on ollut ruu-
miillinen toiminta. Eräät toiset tutkijat (Lakoff & Johnson, 1999) ovat samaa mieltä. 
Kertomuksissa ruumiillisuus tulee kerrotuksi epäsuorasti. Eräät tutkijat (mm. Bur-
kitt, 1999) ovatkin sanoneet, että niin sanottu kielellinen käänne, jonka mukaan 
ihmisen elämä on pikemminkin kielipelejä ja sosiaalisia konstruktioita kuin fyy-
sistä ja konkreettista, on vaikuttanut siihen, että tutkimuskaan ei ole ollut kiinnos-
tunut ruumiillisuudesta. Tässä suhteessa humanistinen maantiede ja esimerkiksi 
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Merleau-Pontyn fenomenologia tarjoavat kiinnostavan vaihtoehdon ja mahdollis-
tavat ruumiillisuuden tutkimuksellisen tarkastelun. Aivan viime aikoina myös fe-
ministinen teologia on korostanut ihmisen elämän holistisuutta ja ruumiillisuutta 
(Kainulainen, 2005). 

Palataan nyt Annan tarinaan ja tarkastellaan vielä hänen kertomustaan sen va-
lossa, miten Annan paikkatunne ja kiintymys kotiseutuun ruumiillistuvat. Annan 
koulukokemukset niin oppilaana kuin opettajanakin tarjoavat valaisevan esimerkin 
siitä, miten koulun kulttuuriset järjestykset ruumiillistuvat ja kohtaavat Annan 
aiemmin opitun tavan elää ja olla olemassa. Annan lapsuuden kuvausten perusteella 
voi päätellä, että elämä kotipiirissä oli elämää luonnon vuodenkierron tarjoaman 
aikakäsityksen ja rytmin mukaan. Porotaloudessa eletään edelleen niin. On hyvin 
konkreettista ja ruumiissa koettua, jos oppilaat ensin ovat työssä poroerottelussa ja 
sitten väsyneinä yrittävät käydä vielä koulua, koska koulun järjestys ja aikakäsitys 
vaatii läsnäoloa. Luontaistaloudessa aika on luonnon kiertokulun aikaa, mutta 
koulu mittaa aikaa kalenterin ja kellon mukaan. Molemmat aikakäsitykset määrit-
televät ihmisen konkreettista elämää, mutta johtavat erilaiseen arkeen. Luonnon 
säätelemässä aikakäsityksessä tietyt tehtävät tehdään silloin, kun luonto määrää. 
Modernissa aikakäsityksessä katsotaan kalenterista ja kellosta, mitä pitää tehdä. 
Työssä ollaan kahdeksasta neljään eikä välillä oteta nokosia, vaikka luonnollinen 
rytmi ehkä niitä edellyttäisikin. 

Kouluopetuksen päätä korostava formaatti ja aikakäsitys eivät istu aina saame-
laisuuteen. Saamelaisen kulttuurin näkökulmasta tärkeää olisi oppia myös koke-
muksellisesti tekemällä niitä asioita, jotka olennaisesti kuuluvat saamelaiseen kult-
tuuriin. Poroerotusaika on jälleen tästä hyvä esimerkki. Koulu rajaa oppimisen kui-
tenkin helposti seinien sisäpuolelle. Näin pää menee luokkaan ja ruumis jää ulko-
puolelle. Erotusajan väsymys näkyy oppilaissa, ja opettajat eivät tunnista väsymyk-
sen syytä. Vaikka tämän ongelman tiedostaisikin, ratkaisuja ei ole aina helppo löy-
tää. 

Eletyistä paikoista tulee ruumiillista muistia. Tietyt aistilliset kokemukset he-
rättävät meissä muistoja. Kenellepä meistä ei tietyistä hajuista tule mieleen koulu! 
Samalla aktivoituvat ne tunteet, joita kyseiseen paikkaan liittyy. Ruumis muistaa ja 
tuntee. Esimerkiksi Ulla Kososen (1997) koulumuistoja koskevassa tutkimuksessa, 
liikuntatuntien häpeän kokemukset olivat hyvin ruumiillisia. Samoin Nykyri (1998) 
kuvailee kirjassaan, miten naisen vihan tunne tuntuu vatsassa, iholla, päässä. Jos 
palaamme vielä Annan ensimmäiseen matkaan kotoa kauas kouluun ja ensimmäisiä 
viikkoja oppilasasuntolassa, Annan lapsen ruumiiseen tallentui paljon uusia ja pe-
lottaviakin kokemuksia. Koko kouluajan Annan koulunkäynti liittyi jatkuvaan 
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poissaoloon kotoa ja läheisten luota. Pakollinen poissaolo vain vahvisti rakkautta 
omaan paikkaan. 

Mitä voimme oppia tunturin takaa? 

Mitä voimme oppia Annan opettajan työstä koulussa ”tunturin takana”? Ensinnäkin 
sen, että koulu ja paikka, joista Anna on kertonut, sijaitsevat meidän kirjoittajien 
näkökulmasta tunturin takana. Anna puolestaan on kertonut paikasta sisältä päin, 
sekä mentaalisena paikkana että konkreettisena, ruumiillisena paikkana. Annan ku-
vauksesta välittyy huolenpito suhteessa omiin oppilaisiinsa sekä emotionaalinen 
läheisyys, joka syntyy yhteisestä ja jaetusta paikassa syntyneestä ymmärryksestä. 
Tutkimusten mukaan emotionaalinen läheisyys opettajan ja oppilaan välisessä suh-
teessa on tärkeä tekijä luotaessa hyvää oppimisen ilmapiiriä. Emotionaalinen lähei-
syys ja etäisyys muodostuvat Hargreavesin (2002, s. 9) mukaan viidestä eri osa-
alueesta, joita ovat sosio-kulttuurinen, moraalinen, ammatillinen, poliittinen ja fyy-
sinen läheisyys. Annan kertomuksen tarkastelu tukee tutkimuksia siitä, että juuri 
pienet koulut tarjoavat paikan, jossa monella Hargreavesin mainitsemilla alueilla 
opettajalla on mahdollisuus saavuttaa sopiva emotionaalinen läheisyys. 

Toiseksi voimme oppia, että vahva paikkatunne voi olla identiteetin vahvuus. 
Ainakaan kaikki ihmiset eivät kaipaa jatkuvia muutoksia uusien maisemien muo-
dossa vaan kokevat elämän mielekkääksi omilla historiallisilla ja kulttuurisilla juu-
rillaan. Tällainen opettaja tuntee kuuluvansa siihen ympäristöön ja yhteisöön, jonka 
osana hän opettajantyötään tekee. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ristiriidatonta työtä. 
Vahva paikkatunne johti ainakin Annan kohdalla myös koulun edustaman valta-
kulttuurin ja oman paikkatunteen välisiin ongelmiin. 

Kolmanneksi Annan kertomus herättää kysymyksen, miten paikkaperusteinen 
opetus voisi tulla vahvemmin yhdeksi näkökulmaksi myös tulevien opettajien kou-
lutuksessa. Opetussuunnitelmien laadinnassa paikkaperusteisuus merkitsee koulu-
jen entistä suurempaa vapautta painottaa omia paikassa ilmeneviä vahvuuksiaan ja 
erityispiirteitään. Koska koulut heijastavat ympäröivää yhteisöä, tulisi tätä yhteyttä 
edelleen vahvistaa, ja koulujen ja opetussuunnitelmien kehittymistä tähän suuntaan 
tulisi tukea. Paikkaperusteisessa opetustyössä ovat keskeisellä sijalla tunteet, ih-
missuhteet, arvot sekä monet niihin liittyvät järjestykset ja säännöt. Opettajaiden-
titeetin kehittyminen on kiinni niissä paikoissa, joissa opettaja on elänyt, elää ja 
työskentelee. Koska paikat, joissa olemme eläneet, jättävät meihin jälkensä, tulisi 
opettajien pohtia näitä jälkiä. Vaikka muuttuvassa maailmassa meistä vain harva 
haluaa tai pystyy valitsemaan yhden paikan tai seudun, jossa elää, se ei vähennä 
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paikan ja fyysisen läheisyyden merkitystä, pikemminkin päinvastoin. Mitä enem-
män liikumme ja saamme virtuaalisia kokemuksia, sitä tärkeämmäksi tulevat ne 
paikat, joista meillä on tunteita ja muistoja. 
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6 Sosiaalinen ja materiaalinen tila 
kasvatusvuorovaikutuksessa 

Maria Peltola & Teemu Suorsa 

Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa tarkastellaan, millä tavoin avoin tila tukee toimijuutta, kehitystä 
ja oppimista saamelaisessa varhaiskasvatuksessa, ja miten tuota tilaa tuotetaan ja 
rajataan. Käytännössä tilaa, vapautta ja toimintamahdollisuuksia luodaan sekä so-
siaalisen vuorovaikutuksen keinoin että materiaalisen ympäristön avulla. Aikuinen 
antaa lapselle vapautta ja toimintatilaa sekä pienemmässä mittakaavassa, kuten kes-
kustelussa tai leikissä, että laajemmin, koko arkielämän tasolla. Avoimen tilan tar-
kastelussa kyse on siitä, millaisia asioita kasvattajan tulee huomioida ohjatessaan 
lapsiryhmää ja yksittäistä lasta. Millä tavalla sosiaalinen ja materiaalinen avoin tila 
luo toimintamahdollisuuksia lapselle – ja myös aikuiselle? Artikkelissa kuvataan 
aluksi, mitä avoin tila ja sen rajat tarkoittavat. Sen jälkeen pohditaan erityisesti saa-
melaiseen varhaiskasvatukseen liittyvin esimerkein, mitä avoin tila voi olla käytän-
nössä, ja millaisia merkityksiä tilan luomiseen ja rajaamiseen liittyy. Saamelaisen 
kasvatuksen kontekstit tarjoavat monia kiinnostavia näkökulmia tilan, vapauden ja 
toimintamahdollisuuksien tarkasteluun. Näistä voi kasvatus ja opetus inspiroitua 
laajemminkin. Luomalla avointa tilaa, luodaan siis toimintamahdollisuuksia. Sa-
malla tilan rajat ovat edellytys kehityksen ja oppimisen etenemiselle ja toimijuuden 
kokemukselle. 

Čoahkkáigeassu 

Dán artihkkalis guorahallojuvvo, mainna lágiin rabas sadji doarju doaibmivuođa, 
ovdáneami ja oahppama sápmelaš árrabajásgeassimis ja mo dat sadji buvttaduvvo 
ja ráddjejuvvo. Geavadagas saji, friddjavuođa ja doaibmavejolašvuođaid láhčit 
sihke sosiálalaš vuorrováikkuhusa vugiiguin ja materiálalaš birrasa vehkiin. 
Rávesolmmoš addá mánnái friddjavuođa ja doaibmasaji sihke uhcit oktavuođain, 
dego ságastallamis ja stoahkamis, ja viidásabbot olles árgaeallima dásis. Rabas saji 
dárkkodeamis gažaldat lea das, makkár áššiid bajásgeassi ferte váldit vuhtii 
mánnájoavkku ja ovttaskas máná stivremis. Mainna lágiin sosiálalaš ja materiálalaš 
rabas sadji hábme doaibmavejolašvuođaid mánnái – ja maiddái rávesolbmui? Ar-
tihkkalis govviduvvo álggus, maid rabas sadji ja dan ráját oaivvildit. Dan maŋŋá 
guorahallojuvvo erenomážit sápmelaš árrabajásgeassima ovdamearkkaid bokte, 
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mii rabas sadji sáhttá geavadagas leat, ja makkár mearkkašumit saji láhčimii ja 
ráddjemii laktásit. Sápmelaš bajásgeassima konteavsttat fállet máŋggaid miellagid-
devaš geahččanguovlluid saji, friddjavuođa ja doaibmavejolašvuođaid dárkkodeap-
mái. Dáin sáhttá bajásgeassin ja oahpahus oažžut inspirašuvnna viidásabbotge. 
Hábmemiin rabas saji, hábmejuvvojit nappo doaibmavejolašvuođat. Seamma saji 
ráját leat gáibádussan vai ahtanuššan ja oahppan sáhttet ovdánit ja doaibmivuođa 
sáhttá vásihit. 

Johdanto 

Tässä artikkelissa pohdimme, millä tavalla avoin tila tukee toimijuutta, kehitystä ja 
oppimista saamelaisessa varhaiskasvatuksessa, ja miten tuota tilaa luodaan ja raja-
taan käytännössä. Seuratessaan kiipeilemään opettelevaa taaperoa, aikuinen arvioi 
huomaamattaan, minkä verran avointa tilaa on kehityksen ja oppimisen kannalta 
sopivasti. Ajoittain aikuinen voi antaa tilaa ja vapautta ja joinakin hetkinä puoles-
taan nähdä tarpeelliseksi mennä auttamaan tai lopettaa toiminnan kokonaan, jos 
siihen liittyy erityisiä vaaroja. Aikuisen toiminta ja ei-toiminta, kuten ilmeet ja eleet, 
sekä materiaalinen ympäristö luovat tilan lapsen toiminnalle. Tilanteeseen liittyvät 
tiedostamattomatkin valinnat pohjautuvat muun muassa aikaisempiin kokemuksiin, 
kasvatuksen ja ohjauksen kulttuuriin ja lapsen tuntemiseen. Samalla on huomattava, 
että lapsen kokemus saamastaan vapaudesta ja avoimesta tilasta tai toimintamah-
dollisuuksista on henkilökohtainen ja voi poiketa aikuisen näkökulmasta. 

Tilan tarkastelu nojautuu kulttuurihistorialliseen psykologiaan (El'konin, 2005; 
Hakkarainen, 1990; Vygotsky, 1994). Aikuisten ja lasten toiminta ja ei-toiminta 
sekä materiaalinen ympäristö tarjoumineen luovat niitä avoimia tiloja, joissa kukin 
voi kehittyä ja oppia (El'konin & Vygotsky, 2001; Silvonen, 2004). Kehityksellä ja 
oppimisella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä yksilön toimintamahdollisuuksien 
laajentumista (Järvilehto, 1994, s. 185–187). Taaperon oppiessa uusia taitoja, hänen 
toimintamahdollisuutensa laajenevat. Toimijuudella taas tarkoitetaan vuorovaiku-
tuksessa syntyvää kokemusta omista toimintamahdollisuuksista (Hilppö, Lipponen, 
Kumpulainen & Rainio, 2016; Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho, 2015). 

Lapsiryhmässä aikuiset luovat tilan esimerkiksi lasten leikille. Leikille on 
paikka ja aika. Aikuinen voi jättää lapset leikkimään täysin itsenäisesti, olla lähet-
tyvillä ja saatavilla tai mennä mukaan leikkiin. Aikuisen tekemät valinnat ja toi-
minta sekä näiden perustelut voivat olla merkittäviä muun muassa leikkikielen 
muotoutumisen näkökulmasta. Aikuinen siis sekä luo arjessa tilan leikille että luo 
leikissä ja leikin avulla tiloja oppimiselle ja kehitykselle. Avoin tila toteutuu siis 
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sekä vuorovaikutuksen että arkielämän tasolla. Lisäksi tilaan liittyy sosiaalinen ja 
materiaalinen ulottuvuus, eli sekä vuorovaikutuksen elementit että fyysinen paikka 
ja ympäröivät olosuhteet. 

Tilan tarkastelun kautta voidaan myös osittain pyrkiä vastaamaan kysymyk-
seen siitä, millä tavoin saamelaispedagogiikan kehittämisessä voidaan hyödyntää 
saamelaista kulttuuriperintöä sekä filosofiaa (Keskitalo & Määttä, 2011), ja samalla 
tukea saamelaisessa varhaiskasvatuksessa sekä lapsen että aikuisen identiteetin ke-
hitystä ja toimijuuden kokemusta. Artikkelin esimerkit ja käsitteet sopivat sekä 
koulun että varhaiskasvatuksen konteksteihin. 

Vaikka sosiaalinen ja materiaalinen ulottuvuus mainitaan käsiteparina ja osin 
kirjoitetaan niistä eri kohdissa artikkelia, erillisten otsikoiden alla, niitä ei varsinai-
sesti voida erottaa toisistaan. Vuorovaikutuksessa on aina materiaalisia ulottuvuuk-
sia, kuten paikka, ja vastaavasti materiaaliseen ympäristöön kytkeytyy aina vuoro-
vaikutusta ja sen historiaa, kuten esineille annetut nimet ja yleiset merkitykset ja 
niihin liittyvät henkilökohtaiset merkityssuhteet. Jaottelulla tässä pyritään ennem-
min nostamaan nuo ulottuvuudet esiin, kuin erottelemaan niitä jollain tavalla toi-
sistaan erillisiksi. 

Mitä avoin tila on? 

Avoin tila tarkoittaa sitä vuorovaikutuksessa ja materiaalisessa ympäristössä synty-
vää avointa toimintatilaa, joka mahdollistaa toimijuuden. Aikuisen toiminta ja ei-
toiminta luovat lapselle tilan, jossa liittyä mukaan, toimia itse, osallistua, ajatella 
rauhassa, yrittää tai leikkiä ja liikkua vapaasti (El'konin & Vygotsky, 2001; Silvo-
nen, 2004)1. Optimaalinen avoin tila on olennainen osa autonomian ja toimijuuden 
kehitystä (Soini, 2008). Jotta tila on kehitykselle hyödyksi, sillä on oltava rajat, se 
ei voi olla vain loputonta vapautta. Tarkastelemalla jotakin kasvatuksen arjen vuo-
rovaikutustilannetta, voimme havaita, että tilanteen tarkoituksenmukainen etene-
minen syntyy sekä riittävästä avoimesta tilasta että samalla myös tilan rajoista. Ti-
lan rajat tarkoittavat esimerkiksi sitä, että aikuisen ohjeet ja tuki tai rohkaiseva katse 
ovat riittävän lähellä. Samalla huomaamme, että lapsen kokemus tuosta vapaasta 
toimintatilasta, omista toimintamahdollisuuksista, on henkilökohtainen ja vaihtelee 
tilanteen vaatimusten sekä lapsen taitojen ja aiempien kokemusten mukaan.  
                                                        
1  Toiminnan ja ei-toiminnan kautta syntyvät tilat ovat osa lähikehityksen vyöhykettä (El'konin & 
Vygotsky, 2001; Silvonen, 2004). Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan tämän hetkisen kehityksen 
eli itsenäisen osaamisen ja potentiaalisen kehitystason välistä eroa (Chaiklin, 2003; El'konin & 
Vygotsky, 2001; Hedegaard, 1990; Silvonen, 2004). 
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Avoimeen tilaan liittyy sekä sosiaalinen että materiaalinen ulottuvuus. Sosiaa-
linen ulottuvuus tarkoittaa vuorovaikutuksen elementtejä, kuten aikuisen tapaa olla 
lasten kanssa vuorovaikutuksessa, antaa tilaa ja vapautta – ja toisaalta rajata sitä. 
Materiaalinen avoin tila taas liittyy ympäristön muihin olosuhteisiin ja tarjoumiin 
(ks. Estola & Tiilikka, 2014; Turja, 2017). Esimerkiksi kiipeilevän taaperon fyysi-
nen ympäristö muodostuu erilaisista tarjoumista tai toimintamahdollisuuksista 
(Suorsa, 2018), joihin voi tarttua tai olla tarttumatta. Sosiaalinen ja materiaalinen 
paikka, jossa kasvatus tapahtuu, on tärkeä myös paikkaperusteisen kasvatuksen nä-
kökulmasta (ks. Estola & Erkkilä tässä teoksessa). Paikkaan2 ja ympäröivään luon-
toon sitoutuva kasvatus pyrkii huomioimaan koko kulttuurihistoriallisen ympäris-
tön ja yhteisön; kulttuurin ja elämäntavan (Gruenewald, 2003; Estola & Tiilikka, 
2014; Lanas, 2008, 2011). 

Kun tässä kuvataan optimaalista avointa tilaa, tarkoitetaan kehityksen, oppimi-
sen ja toimijuuden kannalta sopivan kokoista tilaa. Tuo tila on siis toimintamahdol-
lisuus (ks. Suorsa, 2014, 2018) siinä mielessä, että aikuisen antaessa tilaa lapselle, 
syntyy aina uusia mahdollisuuksia. Toisaalta olosuhteet, joiden keskellä olemme, 
ovat jo valmiiksi toimintamahdollisuuksia. Olosuhteet ja ympäristön tarjoumat, 
moninaiset struktuurit ympärillä, luovat ja rajaavat avointa toimintatilaa. Kyse on 
toimijan kokemuksesta; minkä verran avointa tilaa on kehityksen, oppimisen ja toi-
mijuuden kannalta optimaalinen missäkin tilanteessa. Toimijuuden kokemuksen 
näkökulmasta on tärkeää, että lapsi sekä kokee saavansa vapautta, avointa tilaa, että 
myöskin tukea ja apua silloin, kun sitä tarvitsee.  

Vuorovaikutustilanteissa ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi (ks. 
Hännikäinen, 2017; Kalliala, 2008; van Manen, 1991). Eräs opiskelija konkretisoi 
lapsen kuulluksi tulemisen tarvetta näin: "Emme me ystävällekään, joka kertoo 
avioerostaan, sano, että katso tuolla on punainen auto!" Kokemus siitä, että tulee 
kuulluksi niissä käytännöissä, joihin osallistuu, on tärkeä lapselle, nuorelle ja ai-
kuiselle – ja osa kunkin toimijuutta ja hyvinvointia (Allardt, 1976). Ei riitä, että 
lapsiryhmää ohjaavalla aikuisella on itsellään käsitys, että kaikki lapset ovat saa-
neet osallistua toimintaan yhtä paljon. Henkilökohtainen kokemus osallisuudesta, 
kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta on eri asia ja sen muotoutumiseen vaikuttavat 
muutkin tekijät kuin aikuisen toiminta. Tilaa ja mahdollisuuksia kuulluksi tulemi-
selle luodaan arjessa. Tilan antaminen on myös jotain, jossa aikuinen voi kehittyä 
(van Manen, 1991, 2002; ks. myös Soini & Mäenpää, 2012).  

                                                        
2 Alkuperäiskansatutkimuksessa käytetään vielä lisäksi paikkaperusteisuuteen, place-based, kuuluvia 
käsiteitä land-based learning ja land-based education (Scully, 2018, s. 84). 
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Esimerkiksi itkevän taaperon lohduttaminen vaatii sekä tilan antamista tuntei-
den ilmaisulle että ne rajat; kuuntelevan, läsnäolevan ja lohduttavan aikuisen, jon-
kun, jolle ilmaista ja joka voi auttaa pahan olon kääntämisessä hyväksi3. Liian vä-
häinen tila olisi sitä, että mahdollisuutta tunteiden ilmaisulle ei syystä tai toisesta 
synny, aikuinen esimerkiksi täyttää tuon tilan omalla toiminnallaan. Kehityksen ja 
oppimisen kannalta liian suuri tila muodostuu silloin, kun lapsi jää yksin tai kehi-
tystasoon ja taitoihinsa nähden liian etäälle aikuisesta.  

Aikuisten välisessä keskustelussa taas tilan täyttäminen tai kokonaan pois ot-
taminen olisi esimerkiksi sitä, että toisen kertoessaan itselle tärkeästä asiasta, har-
hautammekin hänet katsomaan punaista autoa. Keskustelutilanteessa toimijuuden 
näkökulmasta liian suuri avoin tila taas tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että toinen ei 
reagoi toisen puheeseen tai kertomukseen millään tavalla, ei vaikuta kuuntelevan, 
tai hiljaiset hetket keskustelussa muodostuvat toisen näkökulmasta epämukavan 
pitkiksi. Tilanteessa on näennäinen vapaus ja reilusti tilaa puhua mitä haluaa ja 
kuinka pitkästi haluaa. Mutta jos toinen ei näytä kuuntelevan, tilanne ei välttämättä 
enää tuekaan niitä päämääriä, joita kertomuksella alun perin oli.  

Kokemus hiljaisista hetkistä arkielämän vuorovaikutustilanteissa konkretisoi 
hyvin käsitteen kokemuksellista ulottuvuutta. Se, mikä toiselle on jossakin tilan-
teessa epämiellyttävän pitkä hiljainen hetki keskustelussa, on toiselle juuri sopiva 
ja kolmannelle liian lyhyt, jotta se mahdollistaisi oman osallistumisen keskustelun 
kulkuun. Kokemus toiminnan vapaudesta ja tilasta opetuksessa ja kasvatuksessa on 
hyvin samantapainen. Yhden kaivatessa enemmän vapautta toteuttaa omia ideoi-
taan haluamallaan tavalla, toinen kaipaa tarkkaa ohjetta ja mielellään vielä mallia-
kin, jotta hänen luovuutensa pääsisi kunnolla vauhtiin. Kasvatuksen ja opetuksen 
arjessa on siis pohdittava, millaisia sosiaalisia ja materiaalisia avoimia tiloja lapsen 
kehitykselle ja oppimiselle luodaan. Miten aikuisten toiminta ja ei-toiminta vuorot-
televat niin, että se tukee lapsen toimijuutta? Kuinka ympäristön virikkeet, materi-
aalit ja muut toiminnan elementit tuottavat niitä tiloja, joiden kautta kehitys etenee? 

                                                        
3 Sillä, että joku kääntää lapsen pahan olon hyväksi, on monia kehityksen kannalta kriittisiä merkityksiä. 
Se muun muassa tuottaa kiintymyksen, rakentaa lapsen itsetuntoa (”olen tärkeä”) ja luottamusta maail-
maan ja muihin ihmisiin. Lisäksi hoiva on tärkeä tunnetaitojen ja itsesäätelyn kehitykselle. Muista nä-
kökulmista voisi vielä mainita, että myös hoivaavalle aikuiselle onnistunut kokemus lapsen pahan olon 
poistamisesta on merkityksellinen. Toisaalta kyse on myös suuresta kasvattajan kehitystehtävästä, jota 
eivät useinkaan sävytä onnistumisen kokemukset: Kuinka olla lapsen kehitystä tukeva aikuinen kaikkine 
omine tunteineen ja epävarmuuksineenkin? 
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Sosiaalinen avoin tila ja leikki saamelaisessa kasvatuksessa 

Suhde tilaan ja vapauteen rakentuu niissä sosiaalisen vuorovaikutuksen käytän-
teissä, joissa lapsi elää. Jos kotona vanhempien luottamus lapseen on näkynyt tilan 
antamisena, voi koulussa tai päivähoidossa siirtyminen niukempaan toimintatilaan 
ja vapauteen saada lapsessa aikaan vastarintaa ja kokemuksen, että häneen ei luo-
teta. Opettajalla on lapsiryhmänsä kanssa jatkuvasti edessään haaste; miten sovittaa 
yhteen erilaiset toiveet, yhteiset tavoitteet ja kunkin toimijan erilainen vapauden ja 
ohjauksen tarve. Toisinaan kyse voi olla myös siitä, kuinka koulun ja kodin kult-
tuurit kohtaavat; arvostetaanko koulussa eri asioita kuin kotona (Keskitalo ym., 
2011, s. 47).  

Saamelaisessa kasvatuksessa puhutaan epäsuorasta kasvatuksesta (Balto, 2006, 
ks. tässä teoksessa Sieppi & Hirvonen). Kontekstia ja kasvatusfilosofiaa tuntemat-
tomalle, asetelma vaikuttaa ehkä hyvin vapaalta, kun esimerkiksi suoria kieltoja ja 
suoraa ohjausta pyritään kasvatusvuorovaikutuksessa välttämään. Samalla lasten 
konkreettinen liikkumatila lähiympäristössä on laaja ja monet opeteltavat taidot 
vaativia. Epäsuora kasvatus tarvitsee toimiakseen, ja kehitystä ja oppimista tuke-
akseen, tiettyjä elementtejä, jotka tuottavat turvallisuutta ja rajoja. Esimerkiksi ta-
rinankerronnan avulla on opetettu lapsia varomaan ympäristöön liittyviä vaaroja, 
ja siten on luotu lasten toiminnalle turvallisuutta tuovia rajoja. Kehityksen kannalta 
tärkeät vapauden ja avoimen tilan rajat syntyvät siitä, että ympärillä on tiivis yh-
teisö; perhettä, sukua ja naapureita, jotka pysyvät ja ovat toisilleen niin tuttuja, että 
vuorovaikutuskulttuurin ymmärtämiseen ja siinä toimimiseen on mahdollista kas-
vaa pienestä saakka. Lasten kulkeminen mukana sekä perinteisissä elinkeinoissa, 
että kodin askareissa, lisää vuorovaikutusta laajennetun perheen (naapurit, suku, 
lähiyhteisö) jäsenten välillä. Jaetut kokemukset arjessa kasvattavat lapset ymmär-
tämään kasvatusvuorovaikutuksen viestintää.  

Vuorovaikutuksen määrä, jaettu arki ja yhdessä tekeminen ovat edellytys sille, 
että vuorovaikutuksen elementtejä, ilmeitä, eleitä, hiljaisia hetkiä ja myös sanoja 
voidaan ymmärtää. Pienen lapsen haparoivia sanoja ymmärtääkin aikuisista se, 
joka jakaa hänen kanssaan eniten arkea ja päivän tapahtumia. Ymmärtäminen on 
tärkeä osa kielen kehityksen tukemista (mm. Jakkula, 2002, 2008) ja siksi myös 
institutionaalisen kasvatuksen konteksteissa lasta hoitavien aikuisten on voitava ja-
kaa toisilleen niitä arjen kokemuksia, jotka avaavat näköaloja lapsen maailmaan. 
Toisaalta kielen oppimisessa, esimerkiksi kielikylpykontekstissa, on kehityksen 
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kannalta merkitystä myös sillä, että lapsi joutuu välillä haastamaan itseään4, jotta 
tulisi ymmärretyksi (ks. Äärelä, 2016, s. 44). 

Tieto lapsen kehityksestä, aiemmat kokemukset, sekä kyseisen tilanteen ja lap-
sen tunteminen, auttavat arvioimaan tilanteen vaatimuksia ja lapsen tilantarvetta. 
Oli oppimisen sisällöissä kyse sitten itsetunnon kehityksestä, perustaidoista tai 
asiakokonaisuuksista, edistymisen kannalta sopivan kokoiset askeleet ovat merki-
tyksellisiä – riittävästi tilaa (vapautta) ja riittävästi turvallisuutta luovia rajoja. Lap-
sen ja aikuisen välisen luottamuksellisen suhteen muodostumisen näkökulmasta on 
olennaista, kuinka hyvin aikuinen kykenee tulkitsemaan kunkin lapsen tilantarpeen. 
Kuka tarvitsee vieressä istumista ja sanallista rohkaisua, kuka taas rohkaisevia kat-
seita, ja kenelle on oltava kunnollinen rauha itse yrittää.  

Kehitykselle ja oppimiselle optimaalisia tiloja syntyy usein itsestään ja luon-
nollisesti leikissä5: Kehityksessään eri vaiheissa olevien lasten toiminta ja ei-toi-
minta vuorottelevat luoden muille osallisille toimintamahdollisuuksia. Leikissä ke-
hittyvät monet aikuisuudenkin näkökulmasta tärkeät taidot, kuten yhteistyö- ja mo-
tivaatiotaidot sekä ajattelun ja luovuuden perusta (Hakkarainen, 1990, 2002; Hak-
karainen & Bredikyte, 2013; Hännikäinen, Singer & van Oers, 2013). Kasvattaja 
voikin pyrkiä hyödyntämään leikin mahdollisuuksia monipuolisesti.  

Kulttuurihistorialliseen teoriaan (El'konin, 2005; Hakkarainen, 1990; Vygotsky, 
1994) nojautuva leikkipedagogiikka on kiinnostava saamelaiskontekstissa muun 
muassa aikuisen roolin näkökulmasta. Aikuisen rooli on aktiivisempi ja aikuinen 
on ajoittain myös mukana leikissä yhtenä leikkijänä. Saamelaisessa varhaiskasva-
tuksessa tämä mahdollistaa esimerkiksi leikkikieleen vaikuttamisen leikin sisältä-
päin, ei vain ulkopuolelta ohjaamalla (Siltala, 2018; Äärelä, 2016; ks. myös Saa-
melaiskäräjät, 2013). Lisäksi aikuiset rakentavat lasten kulttuuriympäristöjä ja tar-
joavat lapsille käyttäytymismalleja (Hakkarainen & Bredikyte, 2013, s. 146) ja sa-
malla kielimallin. Aikuinen voi laajentaa leikin sisältöjä ja muotoja, tuoda siihen 
uusia aineksia; materiaalia, välineistöä ja kertomuksia ja kertomusten osia, jotka 
rakentavat lasten kulttuurista tietämystä ja identiteettiä.  

Hakkarainen ja Bredikyte (2013) korostavat erityisesti epäsuoran ohjauksen 
muotoja, kuten materiaalista ympäristöä ja sen tarjoumia sekä aikuisen osoittaman 
                                                        
4 Sama periaate toistuu myös kotikasvatuksessa, kahden vanhemman perheessä tai suhteessa ensisijai-
seen kiintymyssuhteeseen (usein äitiin) ja muihin läheisiin aikuisiin: Tarvitaan joku, joka ymmär-
tää ”kaiken” ja sitten joku tai muita aikuisia, joiden seurassa lapsi joutuu myös pinnistellä ja ottaa harp-
pauksia kehityksessään. Harppaukset ja uuden oppiminen eivät onnistu, jos turvallisuus ei ole riittävä, 
siis jos on vain pinnistelyä, haastetta ja harppauksia. Se, mikä kenellekin sitten tuottaa riittävän turval-
lisuuden, on puolestaan hyvin henkilökohtaista. 
5 Hakkarainen (2010): ”Leikki luo lähikehityksen vyöhykkeen”. 



 

104 

kiinnostuksen, huomioiden, mallin näyttämisen ja leikkiroolin tai kerronnan kautta 
tapahtuvan aikuisen toiminnan merkitystä. Leikin merkityksen ymmärtävä aikui-
nen voi pyrkiä ottamaan huomioon sekä aikuisen roolin leikissä, epäsuoran ohjauk-
sen mahdollisuudet että lasten omaehtoisen leikin vaatiman avoimen tilan. Mieli-
kuvitusta ruokkiva toiminta, kuten leikki tai tarinankerronta, opettaa lapselle uusien 
mahdollisuuksien näkemistä ja ideoiden kuvittelua, josta on hyötyä vielä aikuise-
nakin.  

Vaikka monien kognitiivisten asioiden tai vaikkapa kulttuuristen sisältöjen op-
piminen on sujuvaa leikin avulla, sen erityinen merkitys koko elämän kannalta si-
sältyy siihen, että leikissä rakentuu yksilön oppimisen motivaatioperusta ja elämän 
mielekkyyden löytämisen prosessit (Hakkarainen, 2002). Leikissä lapsella on usein 
suurempi vapaus, avoin tila, ohjattuun toimintaan verrattuna. Leikki näyttää olevan 
erityisen tehokas työkalu myös koulu- ja oppimisvalmiuksien kehittämisessä. Var-
haiskasvatuksessa leikkipedagogiikan kehittämiseen voi olla hyvät mahdollisuudet, 
mutta siitä olisi hyötyä myös perusopetuksen puolella. Leikki ja juonelliset oppi-
misympäristöt olisivat tärkeitä myös kouluikäisten oppimisen ja kehityksen tukena 
(Hakkarainen & Bredikyte, 2013).  

Leikissä oppimisen prosessit etenevät usein kuin itsestään, kun esimerkiksi 
leikkijöiden yhteinen tavoite motivoi neuvottelemaan, kehittämään yhteistyötaitoja 
ja etsimään ratkaisuja tai tutkimaan ja ottamaan selvää (Hakkarainen, 2002). Kas-
vattajan ja opettajan tulisi olla kiinnostunut siitä, kuinka lapsen mielekkyys eri asi-
oita kohtaan syntyy ja miten sitä ja motivoitumisen prosesseja ohjataan (Hakkarai-
nen, 2002, s. 41). Hakkarainen (1990, 2002) kysyykin, kuinka ohjata lasta epäsuo-
rasti niin, ettei hän koe tulevansa ohjatuksi. Saamelaisessa kasvatuksessa tähän ky-
symykseen voidaan monelta osin vasta jo sukupolvien kokemuksen pohjalta. Seu-
raavassa kuvataan, millaiset materiaalisen ympäristön elementit mahdollistavat 
epäsuoran ohjauksen. 

Materiaalisen ympäristön ohjaavat vihjeet saamelaisessa 
kasvatuksessa 

Vuorovaikutuksen ja leikin lisäksi voidaan kiinnittää erityistä huomiota myös ma-
teriaaliseen ympäristöön; paikkaan ja siihen liittyviin toimintoihin. Esimerkiksi 
leikkiin liittyvät vahvasti materiaaliset olosuhteet. Millaisia avoimia tiloja ja toi-
mintamahdollisuuksia liittyy paikkaan ja sosiokulttuuriseen kontekstiin ja miten ne 
tulisi huomioida kasvatuksessa, opetuksessa ja opetuksen sisällöissä? Saamelai-
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seen kasvatukseen kuuluva epäsuora kasvatus voidaan ymmärtää sen kautta, mil-
laisia ohjaavia elementtejä ja virikkeitä ympäristöön liittyy. Saamelainen kulttuuri 
ja pohjoisuus luovat erilaisen ympäristön kasvatukselle ja opetukselle myös mate-
riaalisen ulottuvuuden näkökulmasta.  

Ohjausta ei ole pelkästään aikuisen lapselle antama suora ohjaus, vaan myös 
materiaalinen ympäristö, sen sisältämät virikkeet ja toimintaa ohjaavat vihjeet, ver-
taisryhmän vuorovaikutus ja toimintamallit sekä ympäristön tarjoumat (Estola & 
Tiilikka, 2014; Turja, 2017), toimintamahdollisuudet ja -rajoitukset (Suorsa, 2018). 
Jotta kasvatusvuorovaikutuksessa säilyisi kehityksen etenemiselle ja oppimiselle 
riittävä turvallisuus (ks. Hännikäinen, 2017; Määttä & Uusiautti, 2012), on vuoro-
vaikutuksessa oltava riittävästi ohjaavia elementtejä, jotka auttavat lasta päättele-
mään, mitä häneltä odotetaan, tai miten hänen tulisi toimia. Kuten aiemmin kuvat-
tiin, saamelaisessa kasvatuksessa sosiaalisen vuorovaikutuksen kulttuuri on yksi 
tällainen, mutta oma ohjaava roolinsa on myös ympäristön olosuhteilla ja struktuu-
reilla.  

Materiaaliseen ympäristöön liittyvät ohjaavat vihjeet kytkeytyvät siihen, 
kuinka tuttuja ovat ympäristön toiminnot, välineet ja niiden merkitykset. Suorien 
kehotusten, kieltojen ja käskyjen merkitys sen sijaan korostuu siellä, missä ympä-
ristö ja sen luomat mahdollisuudet ja rajoitukset ovat vieraita tai on ohjattava suuria 
joukkoja kerralla. Perinteisen saamelaisen kasvatuksen ympäristöissä olennaista 
onkin ollut se, että kodin pihapiiri, lähiympäristö ja luonnossa liikkuminen yleisesti 
on lapselle tuttua. Aluksi luonnossa liikkuminen ja myös perinteisiin elinkeinoihin 
liittyviin materiaalisiin ympäristöihin ja toimintoihin tutustuminen on tullut tutuksi 
vanhempien mukana (Äärelä, 2016, s. 76), myöhemmin itsenäisesti ja myös mui-
den lasten kanssa. Pohjoisessa pienet ryhmät, luonto ja tutut ympäristöt voivat olla 
itsestäänselvyys, mutta saamelainen kasvatus kaupungissa kokeekin heti haasteita 
jo pelkästään erilaisen ympäristön vuoksi. Kasvattajien on mietittävä monet asiat 
tietoisemmin ja haettava erilaisia ratkaisuja pedagogisten tavoitteiden toteutta-
miseksi.  

Kun kokemukset ja tieto esimerkiksi luonnossa liikkumisesta ja perinteisistä 
elinkeinoista karttuvat, olosuhteet ja välineet alkavat näyttäytyä toimintamahdolli-
suuksina. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, kuinka lapsiryhmä siirtää 
retkikokemuksensa leikkiin ja leikin aikaansaamiseksi hyödyntää ympäristöään uu-
della tavalla. Etenkin jos kyseiselle toiminnalle annetaan tilaa. Aikuisen tehtävä on 
siis sekä tuottaa uusia kokemuksia että tukea niiden siirtymistä myös osaksi leikkiä. 
Paikkatietoisessa kasvatuksessa korostetaan, että sisältöjen tulisi liittyä lasten ar-
keen, ja lasten kiinnostuksen kohteiden tulisi myös ohjata sisältöjä (Gruenewald, 
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2003; Smith, 2002). Toisaalta taas leikin ja uusien kokemusten tarjoamisen avulla 
voidaan ohjata sitä, millä tavalla lasten kiinnostus ja motivaatioprosessit muovau-
tuvat (Hakkarainen, 2002). Kun saamelaisessa varhaiskasvatuksessa pohditaan, 
miten perinteinen tieto, perinteiset elinkeinot ja niihin liittyvät tiedot ja taidot siir-
tyvät osaksi lasten kokemusmaailmaa ja tieto- ja taitovarantoa, on muistettava sekä 
kokemusten tarjoaminen että leikin mahdollisuudet. Oppimisen ja opittavien sisäl-
töjen tulisi kytkeytyä oikeisiin tekemisen ja työtoimintojen prosesseihin (Lave, 
1991; Lave & Wenger, 1991) sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin (Hän-
nikäinen, 2017; Vygotsky, 1978). Uusien asioiden oppimisen, kuten sanavaraston 
karttumisen, tulisi olla merkityksellistä niissä ympäristöissä, joissa lapsi toimii. 

Lopuksi 

Tässä artikkelissa on pohdittu, millä tavalla avoin tila tukee toimijuutta, kehitystä 
ja oppimista saamelaisessa varhaiskasvatuksessa, ja miten tilaa tuotetaan ja rajataan. 
Tila toteutuu kahdella tasolla, vuorovaikutuksessa ja laajemmin arkielämän kon-
teksteissa toimintatilana ja vapautena. Lisäksi tilan tarkastelussa voidaan huomi-
oida sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen että materiaalisen ympäristön luomat edel-
lytykset ja rajoitukset. Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa korostuu erityisesti 
pienten ryhmien, tuttujen aikuisten, perheen, suvun ja yhteisön merkitys. Tämä 
mahdollistaa sen, että lapsi oppii ymmärtämään ja lukemaan epäsuoran ohjauksen 
elementtejä. Paikkaperusteisuus ja sisältöjen sitoutuminen kulttuuriseen konteks-
tiin ja yhteisöön nostavat esiin taas vuorovaikutuksen materiaalisia elementtejä ja 
ympäristön tarjoumia, jotka ovat myös epäsuoran kasvatuksen ohjaavia elementtejä. 
Sitoutuminen paikkaan, kulttuuriin ja yhteisöön, luo niitä rajoja, joiden sisällä uu-
den oppiminen on mahdollista ja mielekästä.  

Leikkiin puolestaan sisältyy monia mahdollisuuksia: Sen avulla voidaan luoda 
tiloja kulttuuriin ja yhteisöön liittyvien tietojen ja taitojen ja vuorovaikutuksen ele-
menttien oppimiselle. Sen avulla voidaan myös vahvistaa motivaation ja merkitys-
ten luomisen prosesseja. Samanaikaisesti, aikuisen tiiviimpi ohjaus leikissä on mer-
kityksellinen muun muassa leikkikielen muotoutumisen kannalta. Erityistä huo-
miota tulisikin kiinnittää leikille luotuun tilaan ja aikuisen toimintaan ja ei-toimin-
taan leikissä sekä aktiiviseen rooliin kielimallina. 

Saamelaisopetusta tulisi kehittää suhteessa saamelaiskulttuurin omiin erityis-
piirteisiin (Keskitalo ym., 2011). Sekä sosiaaliseen että materiaaliseen ympäristöön 
liittyvien pedagogisten ratkaisujen tulisi ottaa huomioon alkuperäiskansan historia 
ja kulttuuriset lähtökohdat, myös kasvatuskulttuuri. Kun perinteinen osaaminen, 
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tiedot, taidot ja käsitteistö tuodaan osaksi kasvatuksen ja opetuksen yleisiä tavoit-
teita, se rakentaa ja vahvistaa yhteisöä (Keskitalo ym., 2011), ja myös lapsen iden-
titeettiä ja kuulumista yhteisöön. 

Uusien tietojen ja taitojen tulisi lisätä yksilön toimintamahdollisuuksia (Järvi-
lehto, 1994) omassa yhteisössään. Uuden oppiminen on tavoite, ja tavoitteiden ei 
tulisi olla päätepisteitä, vaan taitekohtia, joista avautuu taas uusia tavoitteita ja mah-
dollisuuksia (Järvilehto, 1994; Suorsa, 2018). Myös kielen oppiminen tulee lapselle 
merkitykselliseksi sitä kautta, millaisia mahdollisuuksia siihen liittyy, esimerkiksi 
vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus ikätovereiden kanssa tai keskusteluyhteys iso-
vanhempien kanssa. Merkityssuhteet liittyvät kiinteästi lapsen elämän osallisuuk-
siin, ja niitä voidaan myös pyrkiä tukemaan. Esimerkiksi, jos saamen kieli alkaa 
liittyä leikkiin ja vuorovaikutukseen ikätovereiden kanssa, kieleen syntyy erilaisia 
merkityssuhteita, kuin silloin, jos se on vain ohjatun toiminnan ja aikuisten kieli. 
Kielen avulla rakennetaan yhteenkuuluvuutta ja kuulumista johonkin. 

Van Manen (1991, s. 48–60) kirjoittaa, että lapsi tarvitsee turvallisuutta voi-
dakseen ottaa riskejä, tukea voidakseen kasvaa itsenäiseksi ja suunnan näyttämistä, 
voidakseen ottaa oman suuntansa. Saamelaiskontekstissa nämä toteutuvat kiinnos-
tavalla tavalla. Saamelaisen kasvatuksen tarkastelu avoimien tilojen luomisena ja 
rajaamisena nostaa esiin perinteisen yhteisön, perheen, suvun, perinteisen tiedon ja 
perinteisten elinkeinojen sekä kasvatusfilosofian ja kasvatuskulttuurin merkityksen. 
Nämä saamelaisyhteisön sosiaaliset ja materiaaliset elementit ovat edellytys sille, 
että esimerkiksi kasvatusfilosofiaan kuuluva epäsuora kasvatus voi toimia. Juuri 
saamelaisyhteisöstä on myös löydettävissä erityiset perusteet, jotka tukevat vahvan 
identiteetin kehittymistä: Niin kauan kuin perinteinen tieto ja perinteiset elinkeinot 
sekä sukujen historia ja paikat pysyvät osana uusienkin sukupolvien kokemusmaa-
ilmaa, on identiteettiään rakentavalla lapsella, nuorella ja aikuisella mahdollisuus 
kytkeytyä omaan ja yhteisönsä historiaan.  

Käytännön kasvatus- ja opetustoimintaa tarkastellessa olennainen kysymys siis 
on, miten aikuiset luovat pienissä hetkissä ja suurissa linjoissa lapsen tarvitsemia 
optimaalisia avoimia tiloja, toimintamahdollisuuksia. Tässä artikkelissa huomio on 
kohdistunut erityisesti lapselle luotuun tilaan ja aikuisen toimintaan, mutta sa-
moista lähtökohdista voidaan pohtia myös sitä, millainen on ammattilaisen koke-
mus omista toimintamahdollisuuksista. Millainen sosiaalinen ja materiaalinen ym-
päristö luo optimaalisen tilan ammattilaisen toiminnalle hänen toteuttaessaan saa-
melaista varhaiskasvatusta? 
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7 Kulttuurisensitiivinen saamelainen 
varhaiskasvatus – Pedagogisia työkaluja 

Pigga Keskitalo 

Tiivistelmä 

Luku perustuu saamelaisessa lastentarhaopettajakoulutuksessa pidettyyn opetuk-
seen, jonka aiheena oli kulttuurisesti relevantin ja saamelaispedagogiikan mukai-
nen toiminta saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. Tässä tekstissä käsitellään saa-
melaisen varhaiskasvatuksen kasvatustilanteita eri näkökulmista ja tähän perustuen 
kuvaillaan saamelaispedagogiikan sisältöjä. Teksti perustuu tutkijan omaan tutki-
mustoimintaan, joka on käsitellyt kulttuurisensitiivisiä oppimistilanteita ja saame-
laispedagogiikkaa. Tekstistä saa tukea ja inspiraatiota saamelaisen varhaiskasva-
tuksen kehittämiseen sekä pedagogisia työkaluja tähän haasteelliseen ja moninai-
seen työhön.  

Čoahkkáigeassu 

Artihkal vuođđuduvvá sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjeskuvlejumis dollo-
juvvon oahpahussii, man fáddán lei kultuvrralaččat relevánta ja sámepedagogihka 
mieldásaš doaibma sápmelaš árrabajásgeassimis. Dán teavsttas rahppojuvvo kul-
tuvrralaččat mearkkašahtti bajásgeassindilli iešguđege geahččanguovlluin ja 
seammás govviduvvojit sámepedagogihka sisdoalut. Teaksta vuođđuduvvá dutki 
iežas dutkamušdoibmii, mii lea gieđahallan kultursensitiiva oahppandilálašvuođaid 
ja sámepedagogihka iešguđege geahččanguovlluin. Teavsttas oažžu doarjaga ja in-
spirašuvnna sápmelaš árrabajásgeassima ovddideapmái sihke pedagogalaš bar-
goneavvuid dan gáibideaddji ja máŋggabealat bargui. 

Johdanto 

Tässä luvussa tuon esiin, mitä kulttuurisensitiivinen opetus- ja oppimistapahtuma 
tarkoittaa ja kuvailen saamelaisen pedagogiikan sisältöjä erityisesti saamelaisen 
varhaiskasvatuksen kontekstissa. Luku perustuu saamelaisen lastentarhaopettaja-
koulutuksen opiskelijoille pitämiini opetussisältöihin. Keskityin ensimmäisessä 
opetusosuudessani kulttuurisesti merkittävään pedagogiikkaan ja toisella kerralla 
käsittelimme saamelaispedagogiikan merkitystä. Opiskelijat esittelivät kokemuksi-
aan opetuksen lomassa. 
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Saamelaisen varhaiskasvatuksen ja ylipäätään koulutuksen yhteydessä kulttuu-
risesti merkityksellinen oppimisjärjestely on avainasemassa. Tässä luvussa esitte-
len kulttuurisesti merkittävää oppimista ja peilaan aihealueetta saamelaispedago-
giikkaan. Kirjoitukseni perustuu saamelaispedagogiikkaa käsittelevään tutkimus-
työhöni (esim. Keskitalo, 2010, 2017; Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013) ja pit-
kään opetuskokemukseeni saamelaisessa opettajainkoulutuksessa. Vastaan seuraa-
viin kysymyksiin: 1. Mitä kulttuurisesti merkittävä pedagogiikka ja kulttuurisensi-
tiivisyys tarkoittavat saamelaisessa varhaiskasvatuksessa? 2. Mitä saamelaispeda-
gogiikka tarkoittaa saamelaisessa varhaiskasvatuksessa? 

Olen toiminut vuodesta 1999 saamelaisessa opettajainkoulutuksessa Norjan 
Koutokeinossa Sámi allaskuvlassa. Sámi allaskuvlassa on järjestetty saamenkie-
listä opettajainkoulutusta jo vuodesta 1989 lähtien. Väittelin kasvatustieteestä 
vuonna 2010 Norjan saamelaisen koulun kulttuurisensitiivisistä opetusjärjeste-
lyistä ja sen ongelmista (Keskitalo, 2010). Myöhemmin olen käsitellyt saamenkie-
listä ja saamelaiskontekstissa tapahtuvaa opetusta yleisemmässä viitekehyksessä 
vertaillen esimerkiksi Suomessa ja Norjassa järjestettyä opetusta. Olen myös toi-
minut saamelaisen kasvatus- ja kouluhistorian projekteissa (esim. Keskitalo, Leh-
tola & Paksuniemi, 2014). Taustalla vaikuttaa myös laaja toiminta erilaisissa kou-
lutuksen kehittämisprojekteissa, joista haluan mainita saamelaisen opettajainkou-
lutuksen digitalisaatioprojektin Norjassa ja arktisen pedagogiikan ja digitalisaation 
kehittelyn Suomessa eri kouluasteilla. Teimme vuonna 2016 Milja Guttormin 
kanssa opetushenkilöstön työkalupakin erityisesti Suomen saamelaisten kotiseutu-
alueen kouluja silmälläpitäen (Guttorm & Keskitalo, 2016). Sovellan myös näitä 
ajatuksia tässä luvussa. 

Kulttuurisesti merkittävä pedagogiikka 

Nykytieteilijät pyrkivät eroon kuvailevasta ja objektiivisesta tavasta määritellä 
kulttuuri. Kulttuureja yritetään käsitteellistää sosiaalisten, poliittisten ja kommuni-
katiivisten seikkojen avulla. Kulttuuriksi voi laskea lähes kaiken ihmiselämään liit-
tyvän. Kulttuurin symbolinen vertaaminen jäävuoreen on osuvaa. 9/10 jäävuoresta 
jää piiloon. Kulttuurin näkyvät ilmentyvät ovat osa pukeutumiseen ja käyttäytymi-
seen liittyviä sääntöjä. Samoin tavat, ruoka, musiikki ja kieli ovat havainnollisia 
esimerkkejä helposti näkyvästä kulttuurista. Kulttuurin näkyvän osan perusteella 
ihmiset päättelevät kuuluvatko toiset “meihin” vai “heihin”. Kulttuuri on kuitenkin 
paljon enemmän kuin silmällä voi nähdä. Se on Benjaminin mukaan arvojen, us-
komusten ja käsitteiden monimutkainen järjestelmä. (Benjamin, 2014.) (Kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Kulttuurinen jäävuori. 

Banks (2006) identifioi kuusi kulttuurin osatekijää: 1) arvot ja käyttäytyminen, 2) 
kieli ja murteet, 3) sanaton viestintä, 4) kulttuurinen tietoisuus, 5) näkökulma, vii-
tekehys ja maailmankuva ja 6) samastuminen. Arvot ovat kunkin kulttuurin tär-
keimpiä elementtejä. Ne vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, miten he 
aistivat ja tarkkailevat ympäristöään. Kielessä heijastuvat tavat, joilla ihmiset ha-
vainnoivat ja ymmärtävät maailmaa. Murteissa ja vähemmistökielissä säilyvät sekä 
kuvastuvat ryhmien väliset kulttuurierot. Ihmiset kommunikoivat myös sanatto-
masti. Sanattomassa viestinnässä ilmennetään tärkeitä, näkymättömiä osia kulttuu-
rista. Kulttuurinen tietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omasta ryhmästä ja sen erottu-
vuudesta muista ryhmistä. Tietyt näkökannat voivat olla ohjeellisempia ja tyypilli-
sempiä joissain ryhmissä kuin toisissa. Samastuminen tiettyyn ryhmään voi olla 
kuuluvuuden tunnetta ja ryhmän arvojen, kiinnostuksenkohteiden ja tavoitteiden 
jakamista ja sisäistämistä. (Banks, 2006.) Samastuminen vaihtelee yksilöstä riip-
puen. Tältä pohjalta voidaan ajatella, että koulussa tulee tukea yksilöiden monen-
laisista lähtökohdista ponnistavia identiteettejä Banksin (2006) identiteettitypolo-
gian havainnollistamana. 
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Jokaisella lapsella on omanlaisensa kehityskaari ja kulttuuri-identiteetti. Var-
haiskasvatuksessa voidaan tukea jokaista lasta tiedostumalla erilaisista identiteetin 
kehitystasoista ja auttamalla lapsia sietämään erilaisuutta. Kulttuurien välisiä tai-
toja on tärkeä opetella läpi elämän. (Kuvio 2.) (Banks, 2006.) Tasolla yksi (psyko-
loginen vankeus omassa kulttuurissa) lapset tuntevat kielteisiä tunteita omaa kult-
tuuria kohtaan ja voisivat hyötyä sellaisista kokemuksista, jotka auttavat tuntemaan 
omaa kulttuuria paremmin. Tasolla kaksi (kulttuurinen jähmettyminen) oletetaan 
oman kulttuurin olevan parempi kuin muiden. Tällä tasolla sellaisista harjoitteista 
voisi hyötyä, joissa tarkastellaan omia etnosentrisia tunteita muita kohtaan ja ym-
märretään, mistä tunteet kumpuavat. Kolmannella ja neljännellä tasolla kulttuuri-
identiteetti selkiytyy, jolloin lapsille kehittyy pikkuhiljaa todenmukainen kuva kult-
tuureista. Viidennellä, monikulttuurisuuden ja maltillisen kansallismielisyyden ta-
solla, ihmisellä on kulttuurista osaamista toimia muiden kanssa yhteistyössä. Kuu-
dennella tasolla ollaan löydetty tasapaino kulttuurisen, kansallisen ja globaalin 
identiteetin välillä.  

Kuvio 2. Banksin identiteettitypologia (Banks 2006). 

Vaikka Banksin (2006) identiteettitypologia on käyttökelpoinen varsinkin kou-
luissa, jo varhaiskasvatuksessa työskentelevien on hyvä tiedostaa tämä koko-
naisuus, jotta monikulttuurisuudelle luodaan parhaat lähtökohdat jo varhaiskasva-
tuksessa. Kulttuurisesti merkittävä pedagogiikka ottaa huomioon kontekstin kult-
tuuriset moninaisuudet ja toteuttaa sisällöt paikallisesti siten, että pyritään harmo-
niaan kulttuurisen moninaisuuden kanssa. Saamelaisessa kontektissa tämä tarkoit-
taa sitä, että saamelaissisältöjä tarjotaan kaikille lähtökohdasta huolimatta. Saame-
laisen varhaiskasvatuksen saavutettavuuden ongelma pyritään ratkaisemaan.  
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Kulttuurisensitiivisyys 

Maailma on entistä moninaisempi, joten varhaiskasvatuksen täytyy suhtautua tähän 
ilmiöön kulttuurisensitiivisesti. Varhaiskasvatukseen vaikuttaa enenevässä määrin 
muutos yhtenäiskulttuurista kohti kulttuurien välistä kommunikointia, jolloin pai-
notetaan laajaa yhteistyötä erilaisissa yhteyksissä. Saamelaisessa kouluhistoriassa 
jopa 1970-luvun loppuun painotettiin suomalaisuutta ja suomen kieltä opetuksessa 
(Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi, 2014). Maailman ei ajatella enää olevan yhden 
(valta)kulttuurisen skeeman varaan rakentunut. Tällöin kulttuurirelatiivinen eli 
kulttuurisesti merkityksellinen koulu ja opetus sekä oppiminen ja varhaiskasvatus 
korostuvat. 

Kulttuurirelatiivisyys tarkoittaa sitä, että tapahtumat tai toimenpiteet voidaan 
selittää tietyn kulttuurisen raamin kautta. Jokainen kulttuuri on sidoksissa tiettyyn 
kulttuuriseen karttaan. Kun ihminen elää omassa kulttuurisessa raamissaan, se nä-
kyy jokaisen ihmisen maailmankuvassa ja käsitteissä. Kulttuurisesti merkityksek-
kään ajattelun korostamisen tarkoituksena on auttaa avaamaan silmät maailman 
moninaisuudelle ja tunnustamaan se, jota ei muutoin pidettäisi merkityksellisenä 
vaan itsestäänselvyytenä. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti auta ymmärtämään 
toisen ajatuksia. Tilanteen tiedostaminen kasvatusinstituutioissa on kuitenkin hyvin 
tärkeää, jotta voidaan rakentaa ja kehittää kulttuurisesti merkityksellistä oppimis-
kontekstia. (ks. Benjamin, 2014.) 

Saamelaisalueella ja saamelaisopetuksen ja saamelaisen varhaiskasvatuksen 
vaikutusalueilla tulisi toimia moninaisen kulttuurisen kartan perusteella. Sil-
loin ”perinteinen” suomalainen ja länsimainen kasvatusinstituutio saavat uusia 
merkityksiä ja vaatimuksia. Lapset voivat identifioitua hyvin monenlaisten tausto-
jensa takia moniin ja monenlaisiin kulttuureihin. Heille pitää syntyä tunne, että 
nämä kaikki kulttuuriset moninaisuudet ovat yhtä arvokkaita ja merkityksellisiä. 
Tämä on selvin muutos kansakoulusta kohti nykyistä koulutuskontekstia.  

Kulttuurisensitiivisyys (cultural sensitivity) kasvatuksen alan ja kasvatusinsti-
tuutioiden yhteydessä tarkoittaa kulttuurisesti herkkää oppimista ja opetusta. Läh-
tökohtana on tietoisuus kulttuurisista eroista ja samanlaisuuksista sekä siitä, että ne 
vaikuttavat arvoihin, oppimiseen ja käyttäytymiseen. Koulutuksen ja kasvatusins-
tituutioiden toiminnoissa kulttuurisensitiivisyys on huomioitava, ja sillä on vaiku-
tusta yhteistyöhön ja sen onnistumiseen. Kun otetaan huomioon lasten ja perheiden 
erilaiset taustat, se lisää heidän osallisuuden tunnetta ja turvallisuuden kokemusta. 
Osallisuus on oppimisen kannalta tärkeää, sillä se auttaa uusien taitojen oppimi-
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sessa ja lisää viihtyvyyttä. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee toinen toisensa kult-
tuurin ja moninaisuuden arvostamista. On tärkeää muistaa, että kulttuurinen moni-
naisuus vaikuttaa ihmisten väliseen kommunikointiin ja osallistumiseen monella 
tavalla opetuksessa ja kohtaamisessa. (Saukkonen, 2013.) Kulttuurisensitiivisyys 
täytyy huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

Kulttuurisensitiivisyys toteutuu, kun halutaan sovittaa kommunikointi ja käy-
tös niin, että se huomioi toisen ihmisen kulttuuriset normit. Silloin halutaan oppia 
toisen kulttuurin perinteistä ja ominaispiirteistä. Toisten kulttuureihin ja moninai-
siin identiteetteihin suhtaudutaan ihmisoikeudellisten periaatteiden mukaan kunni-
oittaen ja arvostaen. Monikielisten ja monikulttuuristen ihmisten identiteetti on 
joustava ja moninainen. (Schubert, 2007.) 

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee sitä, ettei tuomitse ketään. Kasvatusalan am-
mattilaiset pitävät huolen siitä, että kulttuurieroista huolimatta kommunikointi 
voisi jatkua. Mitä enemmän tietyn kulttuurin ominaispiirteitä tunnetaan, sen pa-
rempi mahdollisuus on joustavaan kommunikointiin. Avoimuus, välittäminen ja ih-
misen erityisyyden kunnioittaminen ovat joustavan kommunikoinnin erityispiir-
teitä kulttuurisista eroista huolimatta. Kehotuksena on kiinnittää huomio kasvatus-
tilanteen mahdollisuuksiin, ei esteisiin. (Guttorm & Keskitalo, 2016.) 

Kulttuurisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa 

Kulttuurisensitiivinen varhaiskasvatus ottaa huomioon paikalliskulttuurin ja lasten 
taustan sekä heidän kokemuksensa. Nämä ainekset rakentuvat suunnittelun ja toi-
minnan lähtökohdiksi. Paikallisuus on varhaiskasvatuksen järjestämisen tärkeä 
arvo, jossa lisäksi huomioidaan sukupuolet, yksilöt, ryhmät, perheet, kielet ja etni-
set taustat. Varhaiskasvatuksen toiminta, sisällöt ja oppimateriaalit tukevat jokaisen 
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että saamelaisuus ja 
kulttuurienvälisyys/monikulttuurisuus olisivat normeja pohjoisilla alueilla ja tilan-
teissa, joissa saamelaiskulttuuri ja saamen kieli ovat kosketuksissa jollakin tavalla. 
Silloin täytyy ottaa myös kantaa monikielisyyteen. Tärkeä kysymys on, että voi-
vatko kaikki oppia saamea etnisyydestä huolimatta. Kysymys koskee paitsi lapsia, 
niin myös koko yhteisöä. Kun puhutaan radikaalista inklusiivisesta monikulttuuri-
suudesta, niin silloin saamea voivat oppia kaikki taustastaan huolimatta. Tavoit-
teeksi silloin muodostuu kielellisen käyttöympäristön laajentaminen. Koulutuksen 
järjestäjät mahdollistavat saamen kielen oppimisen päivähoidosta aikuiskoulutuk-
seen. Ketään ei jätetä paikallisessa inklusiivisessa mallissa kulttuurisen raamin ul-
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kopuolelle. Tällainen ajattelu toteutuu vielä vajavaisesti saamelaisessa varhaiskas-
vatuksessa. Saamenkieliset kielipesät ovat lähteneet onnistuneesti purkamaan kui-
tenkin käytäntöä siten, että saamenkielinen käyttöympäristö laajenee. Myös aikuis-
koulutuksessa nykyään laajennetaan käyttäjäkuntia. Eri alojen ammattilaiset voivat 
oppia saamea siinä missä myös aikuisväestö voi ottaa käyttöön saamen kielen saa-
men kielen kursseilla.  

Kulttuurisensitiivisyys näkyy oppimateriaaleissa siten, että se ottaa huomioon 
paikalliskulttuurin. Esimerkiksi saamenkieliset oppimateriaalit eivät ole vain kään-
nöksiä valtakulttuurin materiaaleista. Myös suomenkielisessä oppimateriaalissa on 
oltava paikallisia elementtejä mukana. Saamelaisalueen erityispiirteet asettavat si-
ten haasteita kummankin kieliseen oppimiskontekstiin, ei vain saamenkieliseen toi-
mintaan. Myös oppimistilanteiden organisointiin kiinnitetään huomiota. Täytyy 
pohtia, miten ilmiöpohjaisuuteen tartutaan. Silloin esimerkiksi aikataulutus, tilojen 
käyttö, opettajajohtoisuus ja pirstalemaisuus joutuvat uudelleentarkastelun koh-
teeksi. Oppimistilanne ei ole erityisen kulttuurisensitiivistä, jos se järjestetään tiu-
kan länsimaisen organisaatiokulttuurin mukaisesti. Uudet ajatukset ovat jo tuoneet 
muutoksen suomalaiseen koulutusjärjestelmään, joka tuo positiivisia mahdolli-
suuksia myös saamelaisalueelle.  

Saamelaispedagogiikan määritelmä 

Saamelaispedagogiikka nojautuu kokemusperäiseen tietoon ja sen painottamiseen, 
jota voidaan pitää tärkeänä opetuksellisena taustafilosofiana saamelaisessa varhais-
kasvatuksessa. Saamelaispedagogiikka keskittyy lapsen tukemiseen siitä lähtökoh-
dasta, että lapset ja sitä myötä varhaiskasvatus ovat moninaistuneet viime vuosi-
kymmeninä. Siksi painotetaan monenlaisten lasten tarpeiden huomioimista. Saa-
melaisen varhaiskasvatuksen konteksti on muuttunut moninaisemmaksi kielen-
vaihdon, kielenelvytyksen ja muuttoliikkeen sekä muun yhteiskunnallisen muutok-
sen takia. Taustalla on käänne, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun saamenkielinen 
opetus ja varhaiskasvatus lähtivät kehittymään 1970-luvun lopulla. Saamelaislap-
sia on sijoittunut saamenkielisen varhaiskasvatuksen lisäksi suomenkieliseen var-
haiskasvatukseen esimerkiksi vanhempien valinnan, kielitaidon tai muun syyn ta-
kia. Saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuu joskus muitakin kuin saame-
laislapsia. Kielikylpyyn perustuvaa varhaiskasvatusta on perustettu eri puolille 
Suomea joko kunnallisesti tai järjestötoiminnan avulla. Tarve siihen on ollut suuri 
eri puolilla saamelaisaluetta ja luonnollisesti sen ulkopuolella esimerkiksi muutto-
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liikkeen seurauksena. Kielikylvyn tukemiseksi ja aloittamiseksi tarvitaan yhteis-
kunnallista, poliittista ja taloudellista tukea. Inarinsaamen opetuksessa kielikylpy-
menetelmiä on sovellettu jo pitkään (Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas, 2013). 
Onnistuneita malleja voi ammentaa näistä toteutuksista.  

Tarve saamelaispedagogiikan kehittämiseen on ilmeinen saamelaisen varhais-
kasvatuksen erityispiirteiden takia. Saamelaispedagogiikka sijoittuu alkuperäis-
kansojen koulutus- ja kasvatustutkimusten alaan. Tässä painotetaan perinteisen tie-
don roolia ja merkitystä sekä kasvatusfilosofiaa kasvatuksessa paradigman, episte-
mologian ja ontologian tarkastelun kautta. (ks. Keskitalo, 2010; Keskitalo, Määttä 
& Uusiautti, 2013.) Yhteisön tarpeiden pohjalta yhdessä koulutuksen toimijoiden 
kanssa voidaan lähteä muuttamaan haasteellisia käytänteitä. Balto (2008) toteutti 
Ruotsissa toimintatutkimuksen, jossa kehitettiin opettajien ja tutkijoiden kanssa yh-
dessä perinteisen saamelaisen kasvatuksen roolia kouluissa ja esiopetuksessa. Saa-
melaispedagogiikan erityisyys juuri nykykoulutuksen- ja kasvatuksen kannalta on 
se, että pohditaan ja kehitetään nonformaalin kasvatuksen ja perinteisen tiedon roo-
lia formaaleissa kasvatusinstituutioissa. Toisaalta syvennytään myös tutkimaan pe-
rinteistä kasvatusta ja sen ilmentymiä. Yhteisöjen ja yliopiston yhteistyö on tärkeää 
tässä yhteydessä.  

Saamelaispedagogiikka koskettaa laajasti varhaiskasvatuksen, koulun ja sen 
jälkeisen kasvatuksen tilanteita ja konteksteja. Saamelaispedagogiikka on myös 
kiinnostunut lapsista ja perheistä ja niiden hyvinvoinnista moninaisissa komplek-
seissa yhteyksissä. Erityisen tärkeäksi on tullut pohtia, kuinka saamelaiskulttuuria 
ja saamen kieliä voidaan vahvistaa ja elvyttää institutionaalisessa kasvatuksessa 
yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Perinteisen tiedon rooli koulutuksessa on tärkeä nä-
kökohta ja kehittämisala.  

Saamelaispedagogiikka tarkoittaa kaikkea sitä kasvatus- ja koulutustoimintaa, 
joka on kosketuksissa saamelaisuuden kanssa. Näin esimerkiksi Suomen saame-
laisalueen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa olisi tarpeen kehittää saamelaispeda-
gogiikkaa, joka ottaa huomioon koulujen ja varhaiskasvatuksen erityistarpeet pai-
kallisista lähtökohdista. Laajasti ymmärrettynä saamelaispedagogiikka koskettaa 
koko koulun ja varhaiskasvatuksen toimintaa. Näin myös muut kuin saamenkieli-
seen luokkaopetukseen tai varhaiskasvatukseen osallistuvat hyötyvät saamelaispe-
dagogiikan tarjoamista ratkaisuista. Käytännön kehittämistyötä on syytä jatkaa. 
(Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013.) 
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Perinteinen saamelainen kasvatus 

Balton (1997) mukaan institutionaalisessa kasvatuksessa perinteinen saamelainen 
kasvatus perustuu kodin ja vanhempien kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Saamelainen 
elämäntapa, aikuisen osallisuus, epäsuora kasvatus, vakiintuneet sosiaaliset käy-
tännöt, perhe ja suku ovat tärkeässä asemassa tässä toiminnassa. Kasvatus perustuu 
esimerkiksi tarinankerrontaan, luontoyhteyteen ja lapsen itsenäisyyden kehittämi-
seen. Nämä seikat ovat hyvän oppimisen tunnusmerkkejä monien klassisten peda-
gogien mukaan (esim. Bruner, Dewey, Vygotsky, Montessori, Freinet). Tällöin yh-
teistoiminnallisuus, käsitteellistäminen, toiminnallisuus, lasten oma aktiivisuus 
sekä konstruointi ovat tärkeitä tekijöitä opetuksessa ja kasvatuksessa. (Keskitalo, 
2010.) 

Saamelainen perinteisen lastenkasvatus tarkoittaa työn ja leikin kautta oppi-
mista. Balton mukaan saamelaista perinteistä kasvatusta kuvaa epäsuoran kasva-
tuksen mukaan toiminen. Tätä soveltaen myös kasvatusinstituutiossa lapset oppivat 
huomaamattaan ottamaan vastuuta tekemisistään ja olemisestaan yhdessä perheen 
ja ympäröivän verkoston kanssa. Erilaisten lähestymistapojen, kuten kiusoittelun, 
nárrideapmi, tarkoituksena on lisätä lasten kestävyyttä ja sensitiivisyyttä ihmisten 
välisessä kommunikaatiossa. Samalla lapsille opetetaan tiettyjä kulttuurisesti mer-
kityksellisiä sosiaalisia rooleja. Muita epäsuoria kasvatustapoja ovat esimerkiksi 
kiinnittää lapsen huomio epämieluisissa tilanteissa joihinkin muihin asioihin ja kol-
mannessa persoonassa puhuttelu. (Balto, 1997.) Tarinankerronnan avulla lapsille 
siirretään kulttuurista tietoa ja tarinoissa voi olla myös opetuksellinen sisältö. Yksi 
keino on äänenkäyttö: lapselle puhutaan empaattisella ja ystävällisellä äänensävyllä. 

Javon (2010) vertailevan tutkimuksen mukaan saamelaisvanhemmat ovat val-
taväestön vanhempia sallivampia lasten kasvatuksessa. Tällä voi olla vaikutusta 
saamelaisessa kontekstissa operoivan kasvatuksellisen tilanteen sosiaaliseen ilma-
piiriin ja lasten toimintaan. Kodeissa tutut käyttäytymismallit voivat joutua institu-
tionaalisessa kontekstissa törmäyskurssille. Javon mukaan läheisempi suhde aikui-
siin sekä oma-aloitteisuus ruokailussa ja nukkumisessa ovat tavallisempia saame-
laisperheissä kuin valtaväestöön kuuluvissa perheissä. Tutkimus osoittaa, että saa-
melaislapsia kannustetaan perheissä vapauteen ja itsenäisyyten verrattuna valtavä-
estön perheisiin. Javon tutkimuksessa saamelaisvanhemmat kertoivat käyttävänsä 
epäsuoraa kontrollointia runsaasti, mutta eivät suvainneet lapsen aggression ilmen-
tymiä, kuten kiukuttelua ja pahantuulisuutta. Kateutta ja sen osoittamista ei sallittu 
saamelaisperheissä. (Javo, 2010.) Aikion (2007) mukaan saamelaisen perinteisen 
kasvatuksen tarkoituksena on ollut valmentaa lapsia pärjäämään vaihtelevissa ja 
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vaativissa puitteissa ja luonnonoloissa. Voi ajatella myös niin, että lasten tulee 
saada kulttuurisia taitoja pärjätäkseen moninaisissa kulttuurisissa tilanteissa. Ystä-
vyys- ja neuvottelutaidot ovat tärkeitä, kun halutaan tulla toimeen erilaisten ihmis-
ten kanssa.  

Saamelainen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

Saamelaispedagogiikan kehittämisessä keskeinen kysymys on, miten hyödyntää 
saamelaista kulttuuriperintöä sekä filosofiaa ja löytää niistä ratkaisuja ja malleja 
pohjoisen alueen saamelaisopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Myös muiden alku-
peräiskansojen koulu- ja opetuskokeiluista voidaan oppia. On myös syytä pohtia, 
mitä reformipedagogien innovaatioista voisi ammentaa saamelaisalueen kouluihin 
ja varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi oppimateriaalipulaan montessoripedagogiikan 
mallin mukaan auttaisi sellainen ratkaisu, jossa oppilaat valmistavat oppimateriaa-
lin itse. Steinerpedagogiikka hyödyntää oppilaan herkkyyskausia toteuttaen ope-
tuksen ilman oppikirjoja. Freinetpedagogiikassa luovutaan perinteisistä tila-, aine- 
ja tuntijaoista, jolloin oppimista määrittävät ongelmanratkaisu ja ilmiöpohjaisuus. 
(Keskitalo, 2010.) 

Saamelaispedagogiikan kehittymiseksi olennaista on luoda sellainen opetus- ja 
kasvatusparadigma, joka on nykyistä lähempänä paikallisen yhteisön tarpeita. Kou-
lutuksen sisällöissä paikallisen yhteisön oma kulttuuri ja perinne, sen arvot, kerto-
mukset, odotukset, normit, roolit, seremoniat ja rituaalit vahvistavat kulttuurista 
moninaisuutta oppimisessa. Saamelaispedagogiikan kehittämisessä ei riitä pelk-
kien yksittäisten asioiden korjaaminen, vaan joudutaan etsimään laajempien koko-
naisuuksien ratkaisuja pieniä paloja kokoamalla vähä vähältä. Saamelaiseen ope-
tukseen ja varhaiskasvatukseen vaikuttavat makrotason kysymykset, jotka vaikut-
tavat myös mikrotason onnistumiseen. Erilaiset kulttuuriset logiikat sijoitettuina 
epäsymmetrisiin voimasuhteisiin haastavat ottamaan koulun ja varhaiskasvatuksen 
pedagogiikan vakavasti. (Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013.) 

Saamelaispedagogiikan mukaisesti järjestetyssä varhaiskasvatuksessa lähtö-
kohtana on lapsen aktiivisuus. Tällöin opettaja ei ole auktoriteetti, vaan ohjaaja, 
neuvoja ja oppimisen mahdollistaja. Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuvat 
paikalliset ja saamelaiskulttuuria arvostavat ja vahvistavat tekijät. Tavoitteet ovat 
kulttuurisensitiiviset, jotka huomioivat perinteisen tiedon ja perustuvat yhteistyölle 
ympäröivät yhteisön kanssa. Aikakäsitys on syklinen ja joustava. Paikkakäsitys on 
varhaiskasvatuksen tiloja laajempi ja jossa on mukana luontoyhteys. Tietokäsitys 
perustuu kokonaisvaltaisuudelle. Opetusjärjestelyt ovat sosiaalikonstruktivismin 
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perusteita noudattavia. Vuorovaikutus ympäröivän yhteisön kanssa perustuu laa-
jaan yhteistyöhön. (Keskitalo, 2010.) Taulukossa 1 sovelletaan Keskitalon ja Mää-
tän (2011, s. 60) kuviota saamelaisopetuksen painopisteistä saamelaisen varhais-
kasvatuksen. 

Taulukko 1. Saamelaiskulttuurin mukainen varhaiskasvatus (ks. Keskitalo & Määttä 
2011, s. 60). 

Lapsen rooli Aktiivinen, itsenäinen, joustava 

Opettajan rooli Neuvova, ohjaava, luottava 

Varhaiskasvatussuunnitelma Paikallinen, saamelaiskulttuuria arvostava ja vahvistava 

Tavoitteet Kultuurisensitiiviset ja perinteisen tiedon huomioiva, perustuen 

yhteistyölle ympäröivän yhteisön kanssa 

Aikakäsitys Syklinen, joustava 

Paikkakäsitys Luokkahuonetta laajempi, luontoyhteys 

Tietokäsitys Kokonaisvaltaisuus, sosiaalikonstruktiivisuus 

Vuorovaikutus Yhteisöllisyys ja yhteistyö 

Opettajat tarvitsevat tukea moninaisessa tilanteessa toimimiseen. Moninainen ti-
lanne voi tuoda epävarmuutta ja monikielisestä pedagogisesta työstä johtuvia on-
gelmia, joita olisi voitava käsitellä ja purkaa pedagogisissa tiimeissä. Tällainen tuki 
on kuitenkin toistaiseksi vähäistä. Varhaiskasvatuksen tilanteeseen vaikuttaa ym-
päristössä käyty keskustelu ja minkä sävyistä se on. Opettajien tulee voida osata 
vastata ja tarttua negatiiviseen keskusteluun. Näin voidaan tarttua ajoissa mahdol-
lisiin konflikteihin ja niiden syntymisen ehkäisemiseen. Konfliktit ovat usein väis-
tämättömiä moninaisissa kasvatusinstitutionaalisissa tilanteissa. Niiden käsittely 
pedagogisella asiantuntemuksella on tärkeää. Hallinnon ja johdon tuki on myös 
merkityksellistä. Taloudellinen panostus ja oppimateriaalitilanteen käsitteleminen 
sekä ymmärrys olemassa olevia ongelmia kohtaan on erittäin tärkeää, jotta niihin 
voidaan löytää pedagogisesti kestäviä ratkaisuja. Oppilastekijöihin vaikuttaa mo-
nikielisyys ja mahdolliset erityispedagogiset tekijät. Opettajat joutuvat vastaamaan 
myös vanhempien odotuksiin. (Keskitalo & Määttä, 2011.) 

Saamelaisen arvoperustan mukainen varhaiskasvatus 

Seuraavaksi hahmottelen sitä, mitä saamelainen arvoperustainen varhaiskasvatus 
tarkoittaa soveltaen tutkimustyötäni (Guttorm & Keskitalo, 2016; Keskitalo 2010, 
2017; Keskitalo & Määttä, 2011; Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013). Ensinnäkin 
saamelainen varhaiskasvatus koskettaa laajasti eri yhteyksiä. Saamelaisalueella 
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kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja poliitikot joutuvat asian kanssa tekemi-
siin. Vanhemmat ovat välillisesti tekemisissä sen valinnan kanssa, kumman kieli-
seen varhaiskasvatukseen lapsi osallistuu: saamenkieliseen vai suomenkieliseen 
varhaiskasvatukseen vai vaikkapa saamen kielen kielikylpyyn. Saamelaisalueen ul-
kopuolella voidaan järjestää myös saamenkielistä varhaiskasvatusta, sillä kuntien 
on huolehdittava, että tämä ehto täyttyy: “Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi 
voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä 
tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä.” 
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Tämä tarkoittaa sitä, että ne lapset, joilla äidinkie-
leksi on merkitty suomi voivat hakeutua saamenkieliseen kielikylpyyn. Sitä ei ole 
määritelty laissa, joten tämä osa-alue on kehitettävä kokonaisuus Suomessa. 

Saamelaisalueen arvoperustan mukainen opetustyö tarkoittaa, että varhaiskas-
vatuksessa opetus toteutuu voimassa olevan lain mukaisesti. Saamelaisen yhteis-
kunnan tarpeet ja saamelaiset sisällöt ovat toiminnan lähtökohtana. Ensimmäinen 
sanonta on abstrakti ja tarkoittaa lähinnä sitä yhteiskunnallista keskustelua ja po-
liittisia tavoitteita, joita on käynnissä saamelaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. 
Ajattelen myös, että keskiössä ovat paikalliset sisällöt. Jälkimmäinen on myös abst-
rakti asia, sillä ei ole olemassa välttämättä kaikille alueille sopivia saamelaisia si-
sältöjä, vaan nämä on etsittävä ja kehitettävä paikallisen keskustelun, suunnittelun 
ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kautta. Saamelainen yhteiskunta pitää 
sisällään saamelaisen väestön kaikissa saamelaisten asuttamissa maissa, joten ky-
symys kattaa erittäin laajan kokonaisuuden. 

Saamelainen kulttuuriperintö elämäntapoineen muodostaa saamelaisessa var-
haiskasvatuksessa tärkeän kasvatuksellisen arvoperustan, johon lasten kasvatus, 
hoito ja opetus voi nojautua. Kulttuuri pitää myös sisällään erittäin laajan kokonai-
suuden. Tässäkin paikallinen keskustelu ja suunnittelu on tärkeää. On myös merki-
tyksellistä, että varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa ja täydennyskoulutuksessa 
opitaan saamelaisesta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä kasvatuksessa. Var-
haiskasvatuksen yhteydessä voidaan pitää koko yhteisölle tarkoitettuja arvokeskus-
teluita ja vanhempien kanssa voidaan aktiivisesti työstää varhaiskasvatuksessa to-
teutettavaa toimintaa. (ks. Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013.) 

On tärkeää, että lapsille tarjotaan työvälineet pärjätä moninaisissa tilanteissa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että lapsia sosiaalistetaan monikulttuurisiin ja kulttuurien vä-
lisiin käytänteisiin. Tähän varmasti lapset ovat jo tottuneet, mutta heidän taitojaan 
voidaan vielä aktiivisin pedagogisin toimenpitein vahvistaa. Tähän kuuluu solidaa-
risuus ja tolerenssi muita kohtaan. Samalla työssä tuetaan kaikkien lasten identi-
teettejä ja elämismaailmoja. Saamelaiseen varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia 
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erilaisista taustoista ja erilaisista kielellisistä lähtökohdista. Tämä työ on saamelai-
sen varhaiskasvatuksen käytäntöä ja arkea. Työntekijät tarvitsevat taitoja, jotta voi-
vat toimia haastavassa monikielisessä tilanteessa. Lapset voivat tulla joko vahvasta 
kielellisestä ympäristöstä tai sitten heillä on passiivisempi saamen kielen taito var-
haiskasvatukseen tullessaan. Kielelliset strategiat tukea kaikkia lapsia on hyvä hal-
lita. Kielen tukeminen tarkoittaa moninaisten menetelmien käyttöä ja saamen kie-
len visualisointia ja kuuluville tekemistä niin, että lapset saavat mahdollisimman 
monenlaista virikettä kielen oppimisensa tueksi.  

Paikallisuus, luonto ja saamelaiskulttuuri ohjaavat oppisisältöjä. Kun varhais-
kasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan, on tärkeää, että paikalliset sisällöt, ympä-
röivä yhteisö, luonto ja saamelaiskulttuuri ovat toiminnan keskiössä, jotta varhais-
kasvatus toteutetaan saamelaiskulttuuria kunnioittaen. Saamen kielen kehittämis-
rummun (Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013, s. 87) sisältöjä soveltaen, saamelai-
sessa varhaiskasvatuksessa tulisi painottaa ja kehittää saamelaista varhaiskasvatus-
suunnitelmaa sekä huomioida tilat ja opetusmenetelmät, painottaa kulttuurisia si-
sältöjä (esim. musiikki ja duodji eli saamelainen käsityö), varmistaa toimintaresurs-
sit (talous, henkilöstö ja tuki). Kulttuurisensitiivisyys ja positiivinen asenne moni-
kulttuurisuuteen on toiminnan lähtökohta.  

Opettajainkoulutuksen tehtävänä on varmistaa tarvittavat henkilöresurssit ja 
toisaalta tarjota valmistuville opettajille sellaisia sisältöjä, että he voivat toteuttaa 
saamelaista varhaiskasvatusta. Tässä täydennyskoulutus on avainasemassa. Yhteis-
työ ympäröivän yhteisön kanssa on tärkeää. Saamelainen aika-, paikka- ja tietokä-
sitys ovat suunnittelun ja toteutuksen keskiössä. Tällä tarkoitan sitä, että siirrytään 
lineaarisesta aikakäsityksestä sykliseen aikakäsitykseen, joka on saamelaisen aika-
käsityksen mukaista. (Keskitalo, 2010.) Tietoinen kehittämistoiminta paikallista-
solla on tärkeää. Ollaan myös joustavia perheiden tarpeiden kanssa. Esimerkiksi 
moni perheistä on luontaiselinkeinoissa, joten heidän tarpeensa hoitoaikojen suh-
teen vaihtelevat. (Kuvio 3.)  

Paikkakäsitys ei ole neljän seinän sisään ja sisätiloihin suunnattu, vaan paikka 
pitää sisällään ympäröivän yhteisön ja laajat sukulaisverkostot. Luonto on keskei-
sessä roolissa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Tietokäsitys tarkoittaa sitä, miten 
toiminta käytännössä toteutetaan. Siirrytään kohti lapsilähtöistä menettelytapaa ja 
pannaan lapset aktiiviseen rooliin ja oppimistoiminnan keskiöön. Tehdään saame-
laisuuteen merkityksellisiä asioita ja niillä perinteisillä kasvatusmenetelmillä, jotka 
voidaan varhaiskasvatukseen soveltaa ja ottaa käyttöön. Saamenkielisiä oppimate-
riaaleja tulisi olla esillä ja saatavilla ja niitä kehiteltäisiin yhteistyössä muiden 
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kanssa. Tässä digitalisaation uudet mahdollisuudet on tärkeää. On tärkeää kannus-
taa interaktiiviseen toimintaan, jossa kielen kehitys on keskiössä. Henkilökunnan 
tulisi hallita sellaiset menetelmät, joilla lasten kielellistä kehitystä eri tilanteissa ja 
eri yksilöiden tarpeet huomioiden kehitetään. Perinteiset elinkeinot, perinteinen 
tieto ja luonto ovat tärkeässä roolissa. Samalla halutaan tukea lasten itsenäisyyden 
kehittymistä. Kestävän kehityksen periaatteet ovat saamelaiskulttuurin ydintä ja 
näiden ajatuksen soveltaminen saamelaisessa varhaiskasvatuksessa on ajankoh-
taista. Kehitystä hidastaa resurssipula. Kuviossa 3 sovelletaan Keskitalon, Määtän 
ja Uusiauttin (2013, s. 87) julkaisemaa saamen kielen kehittämisrumpua saamelai-
sen varhaiskasvatuksen käyttöön. 
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Kuvio 3. Saamen kielen kehittämisrumpu varhaiskasvatuksessa (ks. myös Keskitalo, 
Määttä & Uusiautti, 2013, s. 87). 

Lapsiryhmissä yhteistyön ja oppilaiden välisen toveruuden korostaminen on tär-
keää. Lapset tulee kohdata tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina sekä lapsiryhmiin on 
pyrittävä luomaan solidaarinen ja toisia kannustava yhteishenki. Varhaiskasvatuk-
sessa toiminnan on perustuttava lapsien tarpeisiin, huomioiden saamelaisten asema 
alkuperäiskansana ja kunnioittaen saamelaiskulttuuria. Varhaiskasvatuksessa halu-
taan edistää saamen kielten elinvoimaisuutta ja tukea kielenelvytyksen toimenpi-
teitä. Saamelaisen varhaiskasvatuksen toimintaperiaate voisi perustua kulttuuriseen 
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inkluusioon Norjan mallin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että ei käytetä erotteluperi-
aatteita siinä, kuka lähtökohtaisesti saa osallistua saamelaiseen varhaiskasvatuk-
seen. Ajatellaan, että jokainen saamen kieltä oppiva on resurssi saamen kielen ti-
lanteen kehittämisessä. Varhaiskasvatuksessa pohditaan ratkaisuja saamenkieliseen 
toimintaan ja saamen kieleen liittyviin ongelmiin ja haasteisiin sekä tuetaan var-
haiskasvatusyhteisöä näiden ongelmien ratkaisemisessa. Alueella toimivat varhais-
kasvatuksen tekijöiden on tärkeä osoittaa kiinnostusta saamen kielen oppimiseen 
voidakseen toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Saamenkielisen varhaiskava-
tuksen toimijat tarvitsevat rohkeutta ja tietoa voidakseen toimia tämän työn uraa-
uurtavina kehittäjinä. 

Lopuksi 

Tässä luvussa olen pohtinut kulttuurisensitiivisen varhaiskasvatuksen ja saamelais-
pedagogiikan sisältöjä. Moninaistuvassa tilanteessa näihin paneutuminen on tär-
keää yhä edelleen. Saamelainen varhaiskasvatus on uusien haasteiden edessä. Jo 75 
prosenttia saamenkielisistä lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. 
Perinteisesti saamelaisten kotiseutualueella on kehitetty ja vahvistettu saamenkie-
listä varhaiskasvatusta. Viime vuosina enenevissä määrin on perustettu saamenkie-
lisiä varhaiskasvatusyksiköitä myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. 
Saamelaisten vanhuksista valtaosa asuu saamelaisten kotiseutualueella. Nämä de-
mografiset piirteet haastavat myös saamelaisen varhaiskasvatuksen. (Keskitalo, 
2019.) 

Tulevaisuudessa saamelaisten demografinen kehitys ja saamen kielten asema 
vaativat suuria ponnisteluita, jotta saamen kielet saadaan säilymään. Tarvitaan yhä 
enemmän koulutettua väkeä, jotka osaavat ja pystyvät vastaamaan haasteellisiin 
kieli- ja kasvatustilanteisiin. Saamelaisen varhaiskasvatus, opettajainkoulutus ja 
täydennyskoulutus ovat tässä avainasemassa ja toivottavasti voivat tulevaisuudessa 
kehittyä ja vahvistua sekä tuoda tietoa, miten voitaisiin ratkaista esimerkiksi resurs-
sikysymykset tai saamelaisen varhaiskasvatuksen saavutettavuus kestävällä tavalla. 
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8 Saamen kieli saamelaisen oppilaitoksen 
kielimaisemassa  

Inker-Anni Linkola-Aikio 

Tiivistelmä 

Luku käsittelee koulun kielimaisemaa ja pohjautuu vuonna 2014 valmistuneeseen 
väitöstutkimukseen. Etnofgrafisessa tutkimuksessa on kuvattu saamelaisen oppi-
laitoksen arkitodellisuutta, käytänteitä ja saamen kielen asemaa siinä. Saamelais-
lasten kielellisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää sitä, että institutionaalisen kas-
vatuksen piirissä sitoudutaan monikielisyyden periaatteeseen. Päiväkotien ja kou-
lujen kielikäytänteet ja kielimaiseman suunnittelu tulee nähdä osana pedagogisia 
suunnitelmia. Kielimaiseman tiedostava luominen ja käyttö opetuksessa kuuluu 
mukaan toimintasuunnitelmiin ja käytänteisiin. 

Čoahkkáigeassu 

Lohku gieđahallá skuvlla gielladuovdaga ja vuođđuduvvá jagis 2014 gárv-
vásmuvvan nákkosdutkamuššii. Etnográfalaš dutkamušas lea govviduvvon sápme-
laš oahppolágádusa árgaduođalašvuohta, geavadagat ja sámegiela sajádat das. 
Sámemánáid gielalaš dásseárvvu ollašuvvan gáibida dan, ahte institušuvnnalaš 
bajásgeassimis čatnašuvvat máŋggagielalašvuođa prinsihppii. Beaiveruovttuid ja 
skuvllaid giellageavadagaid ja gielladuovdaga plánema galgá oaidnit oassin peda-
gogalaš plánaid. Gielladuovdaga diđolaš hábmen ja geavaheapmi oahppamis gullet 
mielde doaibmaplánaide ja geavadagaide.  

Johdanto 

Tässä artikkelissa käsittelen saamen kielen käyttöä ja merkitystä kirjallisena kie-
lenä oppilaitoksessa kielimaisema-käsitteen (eng. linguistic landscape) avulla. Kie-
limaisema-käsitteellä tarkoitetaan julkisessa tilassa näkyvää kirjallista kieltä, kuten 
seinillä, kylteissä, ilmoitustauluilla, ovissa ja esineissä näkyviä tekstejä (Ben-Ra-
fael ym., 2006: s. 14; Cenoz & Gorter, 2008; Gorter, 2006; Landry & Bourhis, 1997, 
s. 25; Linkola, 2014a). Kielimaisema on luo käsitystä kielen käyttöarvosta ja sen 
avulla voidaan tuoda esiin kielen käyttöareenoita (Gorter, 2006). Koulussa ja päi-
väkodissa se toimii myös yhtenä kirjoitetun kielen mallina, mutta sitä voidaan hyö-
dyntää myös muuten pedagogisesti (Cenoz & Gorter, 2008, s. 272–277; Shohamy 
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& Waksman, 2009). Kielimaisema voi muodostua yhdellä tai useammalla kielellä 
tuotetuista teksteistä. Kielimaisemaa tarkastelemalla saadaan tietoa kielellisistä 
käytänteistä ja eri kielten käyttöfunktioista (Linkola, 2014a).  

Artikkelissa käsitelty etnografinen tutkimusmateriaali on kerätty vuosien 
2009–2013 aikana saamelaisessa koulussa Norjassa (ks. Linkola, 2014a, s. 55–61, 
85–93). Kouluetnografiaa käytetään tutkimusmetodina, kun halutaan tuoda koulu-
arjen käytänteet ja valtahierarkioita esiin tutkimuksen avulla (vrt. Skeggs, 1997, s. 
7; Yosso, 2005). Tutkimusaineistoni muodostavat 201 digitaalikuvaa toisen asteen 
oppilaitoksen kielimaisemasta, opiskelijoiden lomakekyselyt (N=18) sekä opiske-
lijoiden (N=6) ja työntekijöiden (N=2) haastattelut. Mukana on myös 11 tuntia ob-
servointimuistiinpanoja ja tutkimuspäiväkirja. Tutkimusaineisto on kerätty eri jak-
soina lukuvuosien aikana, jolloin työntekijät ja opiskelijat ovat olleet koulussa. Tut-
kimuksen tarkoituksena on kuvata saamelaisen oppilaitoksen arkitodellisuutta, 
käytänteitä ja saamen kielen asemaa siinä. Oppilaitoksen kielikäytäntänteiden tut-
kimuksella voidaan osoittaa saamelaisten koulutuksen kehitystarpeita saamen kie-
len osalta (ks. esim. Aikio-Puoskari, 2001; Linkola, 2014b; Outakoski, 2015; Ras-
mussen, 2013). Käytänteiden kriittinen tarkastelu mahdollistaa suunnitelmallisen 
kehittämistoiminnan. Tiedostavasti suunniteltu kielimaisema tukee saamen kielen 
käyttöä ja on osa tasa-arvoista koulutusta.  

Kielimaisema oppilaitoksessa 

Kielimaisema-käsitteen (eng. linguistic landscape) ottivat käyttöön Rodrigue Lan-
dry ja Richard Bourhis (1997, s. 25), jotka määrittelivät kielimaisemaksi julkisilla 
paikoilla näkyvillä olevaksi kirjalliseksi kieleksi. Kielimaisemaan kuuluvat niin ka-
tukyltit, tienviitat ja opasteet kuin myös kaupalliset tai yksityiset ilmoitukset, jotka 
yhdessä muodostavat tietyn paikan tai alueen kielimaiseman. Kielimaisemaa on ta-
vallisimmin tutkittu kaupunkien keskustoissa, mutta sen metodia voidaan soveltaa 
myös julkisten rakennusten, kuten oppilaitosten tai kasvatusinstituutioiden tutkimi-
seen.  

Kielimaisemalla on nähty olevan sekä informatiivinen että symbolinen funktio 
(Spolsky & Cooper, 1991, s 74–94). Informatiivinen funktio muodostuu kielimai-
semassa näkyvien tekstin välittämästä tiedosta. Symbolinen funktio taas syntyy tie-
tyn kielen esiintymisestä tai esiintymättömyydestä kielimaisemassa. Tietyn kielen 
näkyvyys luo osaltaan käsitystä sen asemasta. Kielen esiintyminen kielimaise-
massa voi kertoa kyseisen kielen puhujien suhteellisesta demografisesta (asukas-
määrällisestä) tai institutionaalisesta vallasta (Jaworski & Thurlow, 2010, s. 12). 
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Kielimaiseman on nähty heijastelevan kielten välisiä valtasuhteita. Kielen näky-
vyys kielimaisemassa luo käsitystä kielen käyttöarvosta. Kielen näkyminen kieli-
maisemassa vaikuttaa käsitykseen kielen asemasta ja käyttöarvosta kyseisessä pai-
kassa (Cenoz & Gorter, 2006, s. 68; Gorter, 2006, s. 3–4; Helander, 2015). Siten se 
myös ohjaa ohjata kielellistä käyttäytymistä. Vähemmistökielen näkyminen kieli-
maisemassa vahvistaa kielenpuhujan identiteettiä ja voi edelleen lisätä kielen käyt-
töä (Cenoz & Gorter, 2006, s. 68; Gorter, 2006, s. 3–4).  

Oppilaiden visuaalista ympäristöä käytetään tietoisesti pedagogisten tavoittei-
den saavuttamiseksi. Visuaalinen ympäristö on nähty myös osana piilo-opetussuun-
nitelmaa (Laihonen & Szabò, 2017), jonka monipuolisuudesta pedagoginen henki-
lökunta ei ole aina tietoinen. Opettajan tietoisuus kielimaisemasta avaa monenlaisia 
mahdollisuuksia opetuksessa. Julisteet tukevat ja stimuloivat oppilaiden oppimis-
prosessia ja muistia monella tavoin (Stone & Anthony, 1998). Opetustilan ulkoinen 
olemus vaikuttaa oppilaiden motivaatioon (Graetz, 2006; Hubenthal & O’Brien, 
2009). Oppimisympäristön esteettisyys, visuaalisuus, ja kielellinen käsitteellistä-
minen (eŋgl. conceptualization) voi edistää oppimista. Julisteiden ja postereiden 
avulla voi tukea oppimista visuaalisesti (Herr, Larson & Tennyson-Grimm, 2004). 
Myös luokan ikkunoita, kattoa ja lattiaa voi hyödyntää kiinnittämällä niihin oppi-
lastöitä.  

Kielimaisemaa voidaan hyödyntää pedagogisena välineenä sekä äidinkielisille 
että uuden kielen oppijoille (Shohamy & Waksman, 2009). Oppimisympäristön 
kielimaisema toimii yhtenä kirjoitetun kielen mallina (Vrt. Cenoz & Gorter, 2008; 
Coelho 2012, s. 202–227). Kielimaisemaa voi käyttää oppimateriaalina saamen 
kielen lukemisen ja kirjoittamisen sekä kirjainten opettelussa (Helander, 2011). 
Kielimaiseman teksteistä jää mieleen sanojen kirjoitusasuja, jotka edustavat myös 
kielen erilaisia tehtäviä ja tyylejä kuin oppikirjoissa. Kielimaiseman tekstit ovat 
usein lyhyitä ohjeita, mainoksia tai ilmoituksia. Kielimaisema toimii mallina kir-
jallisen kielen erilaisista käyttömahdollisuuksista (Coelho, 2012, s. 202–227). Kie-
limaiseman käyttö tukee kielitietoisuuden kehittymisestä ja motivoi kielen opintoja. 
Kielimaiseman käyttö opetuksessa voi edistää kommunikatiivisia taitoja (Hewitt-
Bradshaw, 2014, s. 157–173). Lisäksi kielimaisemasta voi löytää esimerkkejä kak-
sikielisyyden ja kielen statuksen käsittelyyn opetuksessa (vrt. Cenoz & Gorter, 
2008; Coelho, 2012, s. 202–227; Hewitt-Bradshaw, 2014 s. 157–173).  
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Saamen kielen asema koulutuksessa  

Saamelaislasten koulutuksen erityisenä haasteena on saamen kielen sosiohistorial-
linen asema sekä saamen kieleen kohdistuvat kieliasenteet. Vähemmistökielenä 
saamen kieli joutuu jatkuvasti kilpailemaan tilastaan sekä oppilaitoksessa ja sen 
ulkopuolella. Saamen kielen käyttö on kärsinyt saamelaisten assimilaatiohistoriasta, 
mikä on johtanut kielihäpeään ja kielestä luopumiseen (esim. Balto, 2008; Pasanen, 
2015, s. 86–96; Rasmus, 2008, 2014). Myös saamen kielen vahvalla puhuma-alu-
eella, enemmistökieli valtaa tilaa kotona, koulussa ja muissa kielenkäyttötilanteissa 
(Linkola, 2014a; Rasmussen, 2013). Samalla kun saamen kieli on uhatussa ase-
massa, sitä pidetään yhä yhtenä saamelaisen kulttuurin keskeisenä arvona (Nystad, 
2016; Pääkkönen, 1995, s. 87–89; myös Lehtola, 1997), mistä kertoo myös voima-
kas halu saamen kielen elvyttämiseen (esim. Pasanen, 2015; Sarivaara, 2012; Todal, 
2002). Tilanne haastaa oppilaitosten kielikäytäntöjä vastaamaan saamelaislasten ja 
ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin.  

Saamen kielen historiallisella asemalla koulutuksessa on yhä vaikutusta nyky-
päivän käytänteisiin. Assimilaatioaikana saamen kieli nähtiin koulussa ongelmana, 
kun vallalla oli enemmistökielinen opetus ja tavoitteena yksikielisyys. Kaksikieli-
syyttä pidettiin saamelaislasten oppimista ja kehittymistä haittaavana taakkana. 
Saamen kieltä käytettiin koulussa vain väliaikaisena apukielenä siirryttäessä koko-
naan enemmistökieliseen yksikielisyyteen. Nykyään saamen kieli ymmärretään 
saamelaislasten oikeutena, johon liittyy viranomaisten velvollisuuksia järjestää 
saamenkielistä opetusta tai päivähoitoa. (Aikio-Puoskari, 2001.) Ongelmana voi 
kuitenkin olla, että viranomaiset ja oppilaitoksen johto järjestävät saamenkielistä 
opetusta tavoitteenaan ainoastaan kielilaissa ja asetuksissa määritellyt minimivaa-
timukset, vaikka laki antaisi laajempia mahdollisuuksia (Magga, 2004). Saamen-
kielistä opetusta järjestetään usein erillisessä tilassa, mikä voi rajoittaa saamen kie-
len käyttömahdollisuuksia koko oppilaitosta ajatellen (vrt. Rasmussen, 2015). Sa-
malla kun saamen kielelle turvataan oma vahva käyttöympäristö, monikielisyys tu-
lisi nähdä resurssina koko oppilaitokselle. Pyrkimyksenä tulisi olla monikielisten 
käytänteiden ottamisen tiedostetuksi osaksi koko oppilaitoksen arkipäivän toimin-
toja ja siten laajentaa saamen kielen käyttömahdollisuuksia (Baker, 2011/1993, s. 
382–387; Linkola 2014b).  

Lasten ja nuorten saamen kielen käytön lisääminen ja saamelaisidentiteetin 
vahvistaminen ovat saamelaisen koulutuksen tavoitteita. Saamen kielen näkyminen 
oppilaitoksen kielimaisemassa onkin yksi tapa vahvistaa saamen kielen asemaa 
(Linkola, 2014a, s.10). Tutkimukseni on osoittanut, että enemmistökieli hallitsee 
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saamelaisen oppilaitoksen kielimaisemaa. Enemmistökieliset teksti dominoivat 
saamelaiskoulun ilmoitustauluja ja seinien kielimaisemassa. Vaikka saamen kieltä 
käytettäisiin pääasiallisea puhekielenä, enemmistökieli voittaa kirjoitettuna kielenä. 
(Linkola, 2014a). Enemmistökielen hallitsevan aseman taustalla on nationalistinen 
kieli-ideologian perinne, mihin liittyy saamen kielen jääminen lähinnä puhutun kie-
len asemaan. (vrt. Brown, 2012). Kun saamen kieltä ei käytetä oppilaitoksessa tie-
dotuksen pääkielenä, sillä ei ole informatiivista funktiota kielimaisemassa. Saamen 
kielen käyttöfunktio on lähinnä symbolinen eli oppilaitoksen tai sen oppilaiden ja 
työntekijöiden saamelaista identiteettiä korostava. Silloin kun saamen kieli ei ole 
systemaattisena tiedotuksen kielenä, sen käyttö voidaan kokea ylimääräiseksi 
työksi (Työntekijä- ja opiskelijahaastattelut, 2010–2013). Tutkimuksissa on ha-
vaittu, että kielimaiseman kielen valintaa määrittelevät erityisesti kielellinen iden-
titeetti, kirjoitustaito, kirjoituskokemus sekä saavutettu hyöty (Jaworski & Thurlow, 
2010; Salo, 2012). Vähemmistökielisille kielen valintaan vaikuttavat seikat voivat 
olla ristiriidassa. Kielen puhuja ei välttämättä osaa kirjoittaa omaa äidinkieltään tai 
lukijat eivät osaa lukea sitä.  

Oppilaitosten käyttämän kirjallisen kielen valinnalla on merkitystä sekä opis-
kelijoiden kielikäytänteisiin että kokemukseen kielen merkityksestä tietyssä ympä-
ristössä (Opiskelijoiden lomakevastaukset ja haastattelut). Saamen kielen kirjalli-
sen käytön tietoinen lisääminen tukee kieltä monipuolisesti (Outakoski, 2015). Op-
pilaitoksessa opiskelijoiden kirjallisen kielen valintaan vaikuttavat oppitunnin 
työskentelytavat, opetuksessa käytetyt oppimateriaalit sekä oppiaine. Saamenkieli-
sen oppimateriaalin puuttuessa saamenkielinen termistö voi jäädä oppilaille vie-
raaksi, jolloin niitä ei osata käyttää. Erilaisten postereiden ja kirjallisten töiden 
avulla, sanastoa voidaan vahvistaa. Myös suullinen saamen kielen käyttö edistää 
kielen kirjallista näkymistä, kun kirjoitettua tekstiä käytetään suullisten esitysten 
pohjana. Kuitenkin epävarmuus saamen kielen oikeinkirjoituksesta saattaa myös 
lisätä enemmistökielen käyttöä kirjallisissa töissä, vaikka saamen kieli olisi pääasi-
allinen puhekieli. (Tutkimuspäiväkirja Linkola, 20.4.2010.) Kun kirjallisen kielen 
valintaa määrittävät vain totutut ulkoiset mallit, tämä johtaa enemmistökielen hal-
litsevan aseman kokemiseksi luonnolliseksi. Enemmistökielen käytön kokeminen 
vähemmistökieltä luonnollisemmaksi johtaa vähemmistökielelle negatiivisten käy-
tänteiden vahvistumiseen (vrt. Shohamy, 2006).  
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Saamen kielen esiintyminen kielimaisemassa  

Tutkimukseni (Linkola, 2014a) mukaan erilaiset seikat oppilaitoksessa ja sitä ym-
päröivässä yhteiskunnassa vahvistavat tai heikentävät saamen kielen asemaa kieli-
maisemassa (Taulukko 1). Kun nämä tekijät tiedostetaan, käytänteitä voidaan pyr-
kiä muuttamaan saamen kielen käyttöä vahvistaviksi. Oppilaitoksen on työsken-
neltävä tietoisesti saamen kielen suullisen ja kirjallisen käytön lisäämiseksi ja mo-
nipuolistamiseksi.  

Taulukko 1. Saamen kielen asema koulun kielimaisemassa (ks. Linkola 2014a, s. 207). 

Saamen kielen näkyvyyttä edistää Saamen kielen näkyvyyttä heikentää 

Myönteiset asenteet saamen kieltä kohtaan Kielimaiseman suunnittelun puute ja kielimaiseman 

merkityksen ymmärtämättömyys 

Saamen kieli päivittäisenä kommunikaation kielenä Kaikkien norjan kielen taito 

Saamen kielen symboliarvo Tottumattomuus saamen kielen kirjoittamiseen ja 

kirjallisten mallien puute 

Saamen kielen luku- ja kirjoitustaito Saamenkielisen oppimateriaalin puute 

Saamenkielinen opetus Valtakunnallisten järjestöjen ja organisaatioiden 

norjan kielen käyttö 

Paikalliset kaksikieliset käytänteet, jotka perustuvat 

kielilakiin 

 

Saamen kielen näkyvyyden edistämisen pohjana ovat positiiviset kieliasenteet. 
Saamen kielen tulkitseminen saamelaisuuden keskeiseksi arvoksi lisää kielen nä-
kyvyyttä kielimaisemassa, kun saamen kielen käytöllä halutaan tuoda esiin oppi-
laitoksen, oppilaiden tai työntekijöiden saamelaisidentiteettiä. Saamen kielen nä-
kyvyyttä kielimaisemassa edistävät saamen kielen käyttö tavallisena suullisen 
kommunikaation kielenä, jolloin se on luonteva siirtää kirjallisiin kielikäytäntöihin. 
Saamen kielen luku- ja kirjoitustaito on edellytys saamen kielen näkymiselle kieli-
maisemassa. Saamenkielinen opetus lisää saamen kielen näkyvyyttä, jos oppitun-
neilla tehdään saamenkielistä materiaalia kielimaisemaan (esim. postereita, seinä-
lehtiä, ilmoituksia, mainoksia ja muita kirjallisia harjoituksia). Saamenkielisessä 
opetuksessa tuotetuilla teksteillä on merkitystä saamen kielen näkyvyydelle koko 
oppilaitoksen kannalta. 

Saamen kielen asema ympäröivässä yhteiskunnassa vaikuttaa kielen näkyvyy-
teen myös oppilaitoksessa. Oppilaitoksen kielimaisemassa näkyy myös sen ulko-
puolelta tulleita tiedotteita ja muita tekstejä. Kielipoliittiset päätökset, kuten kieli-
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laki, asettavat vaatimuksia julkisten laitosten kielivalinnoille. Valtakunnallisten or-
ganisaatioiden käyttämällä kielellä on merkitystä kielimaisemassa. Kun suurin 
osan oppilaitoksen ulkopuolelta tulevista värikkäistä julisteista ja tiedotteista on 
enemmistökielellä, se osaltaan pienentää saamen kielen osuutta kielimaisemassa. 
Kielilain mukaan tiettyjen julkisten laitosten (esimerkiksi kunnan) tiedotteiden tu-
lee olla myös saameksi. Tällä on merkitystä saamen kielen näkyvyydelle oppilai-
toksen kielimaisemassa. Samoin saamelaisten järjestöjen saamenkielinen tiedotus 
lisää saamen osuutta kielimaisemassa. 

Saamen kielen näkyvyyttä sen sijaan heikentää se, että saamen kielen asemaa 
kielimaisemassa ei ole kirjattu osaksi koulun tai päiväkodin suunnitelmia. Tästä 
seuraa, että yhteinen ymmärrys ja vakiintuneet käytännöt kielen näkyvyyden edis-
tämiseksi jäävät puuttumaan. Tutkimushaastattelut osoittavat, että yksittäiset työn-
tekijät tai oppilaat valitsevat käyttämänsä kielen itsenäisesti ilman koulun ohjeis-
tuksia ja linjauksia. Tämä johtaa vaihteleviin käytänteisiin ja mahdollisesti harkit-
semattomiin ratkaisuihin. Jos saamen kielen käyttö ei ole välttämätöntä kommuni-
kaation takia, sen käyttäminen saatetaan kokea ylimääräiseksi työksi. Saamen kie-
len näkyvyyttä heikentää myös erityisesti vanhempien sukupolvien tottumattomuus 
saamen kielen kirjalliseen käyttöön, sillä heillä ei ollut ole kouluaikanaan mahdol-
lisuutta opiskella kirjoittamaan saamen kieltä. Myös kirjoitetun saamenkielen mal-
lien vähäisyys vähentää saamen kielen käyttöä, koska vakiintuneita tapoja käyttää 
saamea kielimaisemassa on vähän. Enemmistökieliset oppimateriaalit vaikuttavat 
myös omien kirjoitusten kielen valintaan. Epävarmuus saamen kielen oikeinkirjoi-
tuksesta voi vaikuttaa enemmistökieltä suosivasti kirjoituksessa. Vähemmistökie-
lellä kirjoittamiseen tarvitaan tukea ja mallia kielen kirjallisesta käytöstä. Tässä voi 
kielimaisemasta olla apua. 

Monikielisissä teksteissä kielten järjestyksellä, muodolla, väreillä ja kirjaisin-
koolla on merkitystä tekstin lukemisessa. Monikielisissä teksteissä kielten keski-
näinen järjestys voi vaikuttaa oppilaiden lukukielen valintaan tai lukustrategiaan. 
Haastattelemani opiskelijat kertoivat lukevansa ensiksi ylemmän tai vasemman-
puoleisen tekstin, eli sen, mikä on luontevasti ensimmäisenä. He saattavat lukea 
toisen kieliversion tekstiä varmistaakseen, että ovat ymmärtäneet oikein. (Opiske-
lijahaastattelut nr 4 ja 5, 4.5.2011.) Monikieliset henkilöt käyttävät eri kieliä lukies-
saan ja voivat yhdistää informaatiota erikielisistä teksteistä kokonaiskuvan saa-
miseksi (Cenoz & Gorter, 2006, s. 74–77). Mikäli tekstistä on erikielisiä versioita, 
lukija tavallisesti valitsee itselleen helpomman kielen, mikä yleensä on lukijan äi-
dinkieli (Reh, 2004, s. 6). Luettavaksi valitaan enemmistökielinen teksti silloin, 
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kun ei ole totuttu lukemaan vähemmistökielellä. Siksi saamen kielen vahva näky-
minen kielimaisemassa totuttaa lukemaan saamea ja nostaa saamen arvoa kirjalli-
senkin informaation kielenä. Oppilaitoksen toimintasuunnitelmissa täytyy erityi-
sesti kiinnittää huomiota vähemmistökielen aseman vahvistamiseen ja monikieli-
syyden edistämiseen. Kun vähemmistökielen näkyvyyden merkitys kielimaise-
massa on kirjattu yhteiseksi tavoitteeksi, se ei jää vain yksittäisten toimijoiden vas-
tuulle. 

Suunnitelmallinen kielimaisema osaksi koulun ja päiväkodin 
käytänteitä  

Pluralistisen kielinäkemyksen mukaan monikielisyyden edistäminen on kaikissa 
oppilaitoksen käytänteissä koko henkilökunnan yhteinen tavoite (Baker, 2011/1993, 
s. 382–387; ks. Garcia, 2009; Shohamy, 2006). Kielen näkyvyys kielimaisemassa 
on yhteydessä kielen statukseen ja vakiintuneisiin kielikäytänteisiin samalla kun se 
luo käsitystä kielen arvosta (Cenoz & Gorter, 2006, s. 68). Saamen kielen näkymi-
nen kielimaisemassa vahvistaa saamen kielen käyttöarvoa ja tukee kielen käyttöä. 
Siten myös kielellinen tasa-arvo paranee. Saamen kielen näkyminen ja kuuluminen 
yhteisessä tilassa motivoi eritasoisia oppilaita hyödyntämään ja käyttämään saamen 
kielen taitoaan. Saamen kielen näkyminen oppilaitoksen kielimaisemassa on osa 
kaksikielisen opetuksen toteutumista (vrt. myös Baker, 2011/1993, s. 222–227).  

Koska yhteiskunta oppilaitoksen ulkopuolella tarjoaa saamelle vähän käyttöti-
lanteita, oppilaitosten pitäisi tukea saamen kielen laajaa ja monipuolista käyttöä 
oppimisympäristössä (ks. Linkola, 2014a; Øzerk & Juuso, 1999). Saamelaislasten 
kielellisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää oppilaitosten sitoutumista monikie-
lisyyden periaatteeseen. Päiväkotien ja koulujen kielikäytänteet tulee tiedostaa 
osana koulun pedagogisia suunnitelmia, joihin kuuluu myös kielimaiseman suun-
nittelu. Kielimaiseman tiedostava luominen ja käyttö opetuksessa kuuluu mukaan 
toimintasuunnitelmiin ja käytänteisiin. Saamen kielen aseman kehittämiseksi tar-
vitaan kokonaisvaltaista arjen kielellisten käytäntöjen arviointia koulussa ja päivä-
kodissa. Arvioinnin pohjalta laaditaan oppilaitokseen oma suunnitelma, jossa 
kaikki käytänteet suunnitellaan vähemmistökieltä tukevasti. Tavoitteena on vähem-
mistökielen käytön edistämisen osana kaikkea oppilaitoksen toimintaa. 
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9 Lapset kirjailijoina – Kirjaprojekti tukena 
koulusiirtymissä 

Aura Mari Pieski 

Tiivistelmä 

Artikkelissa kuvaillaan kirjaprojektia, joka on tuotettu yhdessä oppilaiden kanssa. 
Projektissa on dokumentoitu ensimmäistä kouluvuotta. Koulussa painotetaan pe-
rinteisiä elinkeinoja ja vuodenaikoja paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
Tämä artikkeli keskittyy kertomaan, miten oppilaiden tuottamassa kirjassa koros-
tuu perinteisten töiden ja retkien merkitys osana koulutyötä. Kirjat ilmentävät saa-
menkielisten oppijoiden elämismaailmaa. Artikkelin tavoitteena on tuoda esiin, mi-
ten kirjaprojektin kautta esi-ja alkuopetuksen oppilaat saavat positiivisen ja voi-
maannuttavan kokemuksen kirjallisen ilmaisun maailmasta. 

Čoahkkáigeassu 

Artihkkalis govviduvvo girjeprošeakta, mii lea buvttaduvvon ovttas oahppiiguin. 
Prošeavttas lea dokumenterejuvvon vuosttaš skuvlajahki. Skuvllas deattuhuvvojit 
árbevirolaš ealáhusat ja jagiáiggit báikkálaš oahppoplána mielde. Dát artihkal 
čiekŋu muitalit, mo oahppiid buvttadan girjjis deattuhuvvo árbevirolaš bargguid ja 
tuvrraid mearkkašupmi oassin skuvlabarggu. Girjjit čalmmustahttet sámegielat 
oahppiid eallinmáilmmi. Artihkkala ulbmilin lea buktit ovdan, mo girjeprošeavtta 
bokte ovda- ja álgooahpahusa oahppit ožžot positiiva ja fápmudahtti vásáhusa 
girjjálaš ovdanbuktima máilmmis.  

Johdanto 

Työssäni saamenkielisen esi- ja alkuopetuksen opettajana pohdin usein lapsen kas-
vua ja kehitystä, saamelaisia arvoja ja yhteistyötä perheiden kanssa. Tutuiksi ovat 
tulleet saamenkielisen opetuksen ja monikielisyyden haasteet sekä tarpeet. Pohdin-
noissani ei ole kyse vain siitä, onko lapsi valmis kouluun. Kuten Stig Brostøm 
(2009) kirjoittaa kyse on myös siitä, ovatko koulu ja opettajat valmiita vastaanot-
tamaan lapsen. Seuraavassa jaan kokemuksia työskentelytavasta, jonka olen koke-
nut mielekkääksi oppilaiden koulupolun ensiaskelilla. Artikkelin tavoitteena on ku-
vailla projektia nimeltään Meidän kirja, jota on toteutettu eri ryhmien kanssa kou-
luluokassani lukuvuosina 2014–2018. Tuon esiin, miten saamelainen perinteinen 
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tieto ja nykyaikainen tieto- ja viestintäteknologia voivat kohdata saamenkielisessä 
esi- ja alkuopetuksessa. Vaikka kirjoitan esimerkkini saamenkielisen opetuksen nä-
kökulmasta, niin kehittämääni menetelmää voi soveltaa myös muissa opetuskon-
teksteissa, esimerkiksi eri kielien kielikylpyopetuksessa, maahanmuuttajien ope-
tuksessa tai tavallisessa esi- ja alkuopetuksessa opetuskielestä riippumatta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan: “Saamen kieli ja kirjallisuus -
oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhuttujen saamen kielten 
säilymistä elävänä ja vahvistaa niiden asemaa muiden kielten rinnalla” (OPS, 
2014, s. 110). Saamen kielistä kirjallisuutta ja oppimateriaaleja julkaistaan enem-
män kuin ennen, mutta oppilaille sopivaa lukemista on usein vaikea löytää. Tavak-
seni onkin tullut tuottaa kirja kerran kahdessa vuodessa lasten ensimmäisestä kou-
luvuodesta yhdessä esi- ja alkuopetuksen oppilaiden kanssa. Oppilaiden kirjoitta-
mat kirjat korostavat perinteisten töiden ja retkien merkitystä osana koulutyötä sekä 
ilmentävät oppilaiden elämismaailmaa. Elämismaailman käsite tarkoittaa jokapäi-
väistä koettua arkea (Tieteen termipankki, 2019). Kirjan tekemisen voi nähdä esi-
merkkinä osallistavasta pedagogiikasta, jossa oppilas on aktiivinen toimija ja ajat-
telija. Osallistavassa pedagogiikassa oppilas nähdään subjektina, ei ainoastaan kas-
vatuksen tai opetuksen objektina (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, 
Hilppö & Rajala, 2011). Oppilaiden tuottama kirja ilmentää uuden opetussuunni-
telman ajatuksia oppijan omaehtoisuudesta ja omatoimisuudesta. Opettajan tehtä-
vänä on luoda tilaisuuksia, joissa oppilas pääsee kehittämään omia taitojaan toi-
minnan kautta. Oppijan rooli passiivisesta vastaanottajasta muuttuu tiedon aktii-
viseksi prosessoijaksi ja tuottajaksi. Saamelaisessa pedagogiikassa lapsi nähdään 
tekijänä, joka on mukana luomassa todellisuutta, jossa elämme (Balto, 1997).  

Esi- ja alkuopetuksen keskeisenä tehtävänä on luoda pohja luku- ja kirjoitus-
taidolle ja kehittää sitä. “Keskeistä on huolehtia kielellisen tietoisuuden, lukemisen 
ja kirjoittamisen perustaitojen sekä monilukutaidon kehittymisestä” (OPS, 2014 s. 
110). Luku ja kirjoitustaidon myötä ihminen saavuttaa keskeisen kansalaistaidon ja 
luo pohjan aktiiviselle kansalaisuudelle yhteiskunnassamme (Koponen, 2006). 
Meidän kirjamme myötä oppilaat ottavat alusta lähtien aktiivisen roolin kirjallisen 
ilmaisun maailmassa, kun juuri koulunsa aloittavat oppilaat pääsevät tutustumaan 
kirjoittamiseen ja tekstin tuottamiseen kirjailijan näkökulmasta. 

Kouluun siirtyminen on suuri askel lapsen elämässä. Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (2014) mukaan koulusiirtymä tulisi nähdä osana eheää 
oppimiskokonaisuutta lapsuudesta aikuisuuteen (Karila, Lipponen ja Pyhältö, 
2013). Koulun aloituksessa on normaalia, että erot lasten kognitiivisissa, motori-
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sissa ja sosiaalisissa taidoissa ovat suuria (Linnilä, 2011). Saamenkielisessä ope-
tuksessa lapsilla on lisäksi vielä yksilöllisiä ja perhetaustoista johtuvia eroja kieli-
taustoissaan. Vaikka opetan äidinkielistä saamenkielistä ryhmää, niin koulunsa 
aloittavien oppilaiden saamen kielen taito on hyvin eritasoista. Osa oppilaista pu-
huu rikasta saamen kieltä, ja osa puolestaan ei osaa vielä tuottaa kieltä koulun aloit-
taessaan. Samankaltainen tilanne on myös muualla saamelaisalueella. Pigga Kes-
kitalon väitöskirjan mukaan saamenkielinen opetus muistuttaakin yhä enemmän 
kielikylpyopetusta, kun opettajan tulee huomioida oppilaiden erilaiset kielitaustat 
(Keskitalo, 2010). Vähemmistökielen konteksti rajaa saamen kielen tarjoamaa tu-
kea oppilaille. Esimerkiksi kielellinen ympäristö ei ole yhtä runsas kuin valtakie-
lissä. (Linkola, 2014.) Kirjanteko on menetelmä, joka rikastuttaa kieltä ja auttaa 
sovittamaan opetusta ja yhteistä tekemistä kaikille kehitystasosta riippumatta. Liit-
teessä 1. kuvailen lyhyesti kirjanteon työvaiheet, joihin kuuluu valokuvausta ja 
tekstin tuottamista yhdessä oppilaiden kanssa. 

Tarina ensimmäisen kirjan synnystä 

Aloitin työt Utsjokisuun saamenkielisen peruskoulun luokanopettajana syksyllä 
2014 työskenneltyäni sitä ennen usean vuoden ajan saman kunnan saamenkielisen 
varhaiskasvatuksen pedagogisena johtajana. Siirryin koulun puolelle yhdessä tut-
tujen lasten kanssa. Myös yhteistyö vanhempien kanssa jatkui luonnollisena jatku-
mona varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Työpaikan vaihtamisen kautta koin 
kouluun siirtymisen jo toista kertaa elämässäni, ja pääsin katsomaan nivelvaihetta 
monesta näkökulmasta. Lapsen siirtymistä esiopetukseen ja kouluun on tutkittu, 
mutta tutkimusten näkökulma on keskittynyt paljolti lasten kouluvalmiuteen. Sen 
sijaan ei ole kiinnitetty paljoa huomiota siihen, mikä on koulun ja opettajan valmius 
vastaanottaa oppilaat (Linnilä, 2011). 

Suomessa opetussuunnitelman uudistuksen myötä kaikki 6-vuotiaat lapset ovat 
velvoitettuja käymään esikoulun, ja kunnat ovat velvoitettuja tarjoamaan lapsille 
esiopetusta ennen kuin varsinainen oppivelvollisuus 7-vuotiaana alkaa (EOPS, 
2014). Kunnassamme esikoulua käydään peruskoulun yhteydessä. Opetus toteute-
taan usein yhdysluokkaopetuksena. Voidaankin ajatella, että Utsjoella lapsen en-
simmäinen kouluvuosi alkaa jo 6-vuotiaana. 

Siirryttyäni työskentelemään varhaiskasvatuksesta kouluun herkisti minut 
muistelemaan oman koulutieni alkua. Etsin kuumeisesti kuvia itsestäni 1980-luvun 
koululaisena, mutta niitä ei löytynyt. Vanhemmillani ei ollut aikaa dokumentoida 
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tätä tärkeää hetkeä elämässäni. Päätin tällöin, että luokanopettajana alkaisin järjes-
telmällisesti tallettaa muutaman kuvan oppilaista heidän ensimmäisenä koulupäi-
vänään. Ajattelin oppilaiden mahdollisesti joskus myöhemmässä elämässään sel-
laisia kuvia kaipaavan minun laillani. Jo ennen ensimmäistä koulupäivää hankinkin 
kuvausluvat oppilaiden vanhemmilta.  

Meidän kirjamme syntyi alun perin vuorovaikutuksen tarpeesta koulun ja ko-
din välillä. Päiväkodissa on paljon päivittäistä kommunikointia aikuisten kesken. 
Aamulla vanhemmat kertovat, miten lapsi on nukkunut. Lasta hakiessa työntekijät 
kertovat muutamalla sanalla, miten lapsen päivä on mennyt. Kouluun sen sijaan 
lapset saapuvat usein itsenäisesti, ja opettajilla on hyvin vähän luonnollisia kohtaa-
misia vanhempien kanssa. Siirryttyäni töihin koulun puolelle kaipasin päivittäistä 
kommunikointia lasten vanhempien kanssa. Siksi jatkoin päivittäisen toimintamme 
valokuvaamista ensimmäisen koulupäivän jälkeenkin. Halusin jakaa vanhempien 
kanssa pieniä hetkiä lasten koulunkäynnistä. Nykyisten kännykkäkameroiden 
avulla se on helppoa. Aluksi lähetin kuvia vanhemmille sähköisesti. Kokeilin myös 
tallentaa kuvia pilvipalveluun, mutta tämä vaati paljon aikaa. Kuvat oli järjestettävä 
eri kansioihin aikajärjestyksessä.  

Kuvia järjestellessä ajattelin, että samalla vaivalla kokoaisin niistä kirjan. Ne-
tistä löytyy helppokäyttöisiä kuvakirjaohjelmia, joiden avulla olin tehnyt pieniä ku-
vakirjoja lomamatkoilta omien lasteni kanssa. Päätin tallentaa kuvat ja lukuvuoden 
lopussa koota niistä kuvakirjan vanhemmille. Koin tärkeänä paluun perinteisem-
pään formaattiin eli kirjaan nykytekniikan tarjoaman innovaation avulla. Selattavan 
ja käsissä pidettävän oikean kirjan arvoa tuntui nostavan kaiken sähköisen infor-
maation paljous myös vanhempien elämässä. Painettu kirja tuntui helpommin hal-
littavalta kuin sähköiset kuvakansiot. Sen tuottaminen säästi lopulta myös opettajan 
aikaa.  

Nykylapset ovat usein tottuneet toimimaan kameran läsnä ollessa, eivätkä he 
tunnu häiriintyvän kuvaamisesta samoin kuin monet aikuiset – minä mukaan lukien. 
Ainakaan he eivät muuta toimintaansa, vaikka heitä kuvattaisiin. He ovat myös hy-
vin tietoisia siitä, että ilman lupaa ei saa valokuvata. Heitä kiinnostaa myös, missä 
ja kenelle kuva jaetaan ja näytetään. Oppilaani ovat usein itse kehottaneet minua 
kuvaaman itseään sanomalla: “Aura, ota kuva tästä ja lähetä se äidilleni!“ Nyky-
yhteiskunnassa digikuvat toimivat luontevana kommunikaation muotona ja lapset 
ovat tottuneet siihen pienestä pitäen. Monilukutaito ja valokuvaus on luontevaa ot-
taa osaksi opetusta jo koulun nuorimpien oppilaiden kanssa. Monilukutaitoa edis-
tetään nykyisen opetussuunnitelman mukaan kaikilla luokka-asteilla, ja sillä tarkoi-



 

145 

tetaan erilaisten viestien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja. Monilukutaidon ke-
hittymistä edistää se, että oppilas pääsee toimimaan aktiivisesti sekä tulkitsijan että 
tuottajan roolissa. (OPS, 2014.) 

Usein oppilaat tahtoivat nähdä ottamani kuvat. Kun kaikki eivät mahtuneet pu-
helimeni ympärille lupasin, että katsoisimme niitä myöhemmin videoprojektorin 
avulla. Lapsilla nousi monia ajatuksia kuviin liittyen, kun kokoonnuimme yhdessä 
niitä katsomaan. Päätin kirjoittaa heidän mietelmiään muistiin. Olin utelias tietä-
mään, minkälaiset asiat olivat jääneet opintokokonaisuuksista oppilaiden mieleen. 
Kirjoittaessani huomasin, että oppilaiden mietteet sopisivat hyvin kuvatekstiksi kir-
jaamme. Kirjoitin osan keskusteluista myös näkyviin taululle, jotta lapset näkisivät, 
kuinka puhuttu kieli muuttuu kirjalliseksi kieleksi. Valittuani kuvakirjaohjelman, 
heijastin myös tekeillä olevan kirjamme valkokankaalle, jotta oppilaat pääsivät vai-
kuttamaan lopulliseen sisältöön ja ulkonäköön. Näin vähitellen yhdessä oppilaiden 
kanssa löysimme tavan kirjoittaa kokonainen kirja lasten ensimmäisestä kouluvuo-
desta.  

Toukokuussa 2015 tilasimme digitaalisesta kirjapainosta A4-kokoisen kova-
kantisen värikuvakirjan, jossa oli yhteensä 83 sivua. Koululla ei ollut määrärahoja 
kirjaa varten, mutta omakustanteisesti jokainen perhe halusi tilata kopion kirjasta 
sopimamme perusteella. Ensimmäisen kirjan jälkeen olemme kirjoittaneet samalla 
tekniikalla kirjan kaksi kertaa, yhteensä kolmen eri ryhmän kanssa. Keväisin van-
hemmat oppilaat osaavat jo odottaa luokkamme kirjan julkistamistilaisuutta. 
Olemme jo useana vuotena kutsuneet paikalle vanhempia, sisaruksia ja muita luok-
kia iloitsemaan ja lukemaan kanssamme.  

Opetuksen tavoitteiden liittäminen kirjaprojektiin 

Opetussuunnitelman mukaan yksi keskeisimmistä asioista ensimmäisten koulu-
vuosien opetuksessa on opettaa lapsi lukemaan ja kirjoittamaan (OPS, 2014). Lapsi 
oppii lukutaidon vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lapsen kokemukset kirjalli-
sesta kielestä ja se, kuinka paljon hänelle on luettu ääneen vaikuttavat luku- ja kir-
joitustaidon kehittymiseen (Mikaelsen, 2010). Se, kuinka paljon lapsi on tekemi-
sissä kirjallisen maailman kanssa, on kiinni lapsen omien mielenkiinnon kohteiden 
lisäksi myös vanhemmista (Lerkkanen, 2003). Kirjaprojektin tarkoitus on moti-
voida lasta lukemaan ja kirjoittamaan. Lisäksi valmis kirja voi motivoida myös 
vanhempia lukemaan yhdessä lapsen kanssa. 

Lapsi oppii sen, mihin hänellä on mielenkiintoa tai todellinen tarve. Kun ihmi-
nen on motivoitunut, hän viitsii nähdä vaivaa oppimisensa eteen. Myös luku- ja 
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kirjoitustaidon oppimisessa motivaatiolla on tärkeä rooli. Meidän kirjamme hou-
kuttelee oppilaita lukemaan ja kirjoittamaan. Lapset näkevät sen kautta, miten pu-
hutusta kielestä tulee kirjoitettua kieltä. Lapselle on mielenkiintoista lukea omaa 
tuttua kieltään ja katsoa tuttujen ihmisten kuvia tutuissa ympäristöissä. 

Kirjojemme sisällöt heijastavat sitä, kuinka opetuksessa painotetaan perinteisiä 
elinkeinoja ja vuodenaikoja paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kirja toi-
mii eheytettyjen opintokokonaisuuksien dokumentaationa ja kertauksena. Kuvia 
katsoessa opettaja kuulee, millaisia käsitteitä ja millaista taitoja ja tietoja oppilaille 
on tarttunut eri teemojen, projektien ja retkien yhteydessä. Samalla opettaja voi 
myös kerrata asioita ja muistuttaa uusista käsitteistä. Saamelaisaiheiden myötä lap-
sen identiteetti vahvistuu ja selkiytyy. Ensimmäisten kouluvuosien aikana lapsi so-
siaalistetaan näkemään, minkälaisia tietoja ja taitojayhteiskunnassamme arvoste-
taan. Oppilaille luodaan odotuksia siitä, mitä koulunkäynti tarkoittaa ja mitä kou-
lussa tehdään. Samalla luodaan pohja myöhempää oppimista varten. Kirjamme 
nostaa esiin saamelaisia sisältöjä ja perinteistä tietoa, mitkä ovat luokassani ope-
tuksen perustana paikallisen opetussuunnitelman osana.  

Koulumotivaatiota ja koulusiirtymiä tulisi mielestäni pohtia erityisen tarkasti 
alkuperäiskansastatuksella olevien saamelaislasten kohdalla. Koulu- ja asuntolalai-
tokset ovat historiallisesti estäneet alkuperäiskansojen kieltä ja kulttuuria siirty-
mästä sukupolvelta toiselle sekä pohjoismaissa että muualla maailmassa (Minde, 
2005). Nyky-yhteiskunnassa opettajilla ja kouluilla on sen sijaan keskeinen rooli ja 
vastuu uhanalaisen kielen ja kulttuurin elvyttämisessä, vahvistamisessa ja siirtämi-
sessä tuleville sukupolville (Rahko-Ravantti, 2016). Tutkijoiden mukaan alkupe-
räiskansan selviämisen yhtenä edellytyksenä onkin se, että myös kouluopetus poh-
jautuu kansan omiin perinteisiin (esim. Balto & Kuhmunen, 2014; Simpson, 2014; 
Taiaiake, 1999). Saamenkielisessä opetuksessa tämä ei ole itsestäänselvyys. 

Rauna Rahko-Ravantti on tutkinut saamelaisopetuksen tilaa Suomessa. Sen 
mukaan saamelaisopettajat kokevat vastahakoisuutta kollegoiltaan toteuttaessaan 
saamelaiseen elämäntapaan perustuvia opetustoimia, jotka poikkeavat tavallisesta 
koulun arjesta (Rahko-Ravantti, 2016). Saamelaisopettajilta vaaditaankin erityistä 
taitoa perustella pedagogisia valintojaan kollegoiden lisäksi sekä vanhemmille, vi-
ranomaisille että koko yhteisölle (Balto, 2008). Saamelaista kasvatuskulttuuria ja 
saamelaiseen elämäntapaan liittyviä teemoja on oman kokemukseni mukaan mah-
dollista edistää ja perustella nykyisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaan. 

Vuonna 2016 voimaan astuneen peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksen 
mukaan opetuksen tulee olla merkityksellistä ja luoda oppilaille onnistumisen ko-
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kemuksia. Se kehottaa myös rakentamaan opetuksen oppiaineet ylittäviksi moni-
uloitteisiksi oppimiskokonaisuuksiksi projektien ja teemojen kautta. Opetuksessa 
tulisi käyttää monenlaisia oppimisympäristöjä, eikä opetuksen tulisi tapahtua aino-
astaan luokkahuoneessa. Lisäksi koulun ja kodin yhteistyötä ja vuorovaikutusta 
painotetaan opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Opettajan rooli ohjaajana on ko-
rostunut. Opetussuunnitelman mukaan oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta 
tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja ete-
nemisen arvioinnista. (OPS, 2014.) “Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia 
itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jo-
kaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näke-
mään realistisesti myös kehittymistarpeensa” (OPS, 2014 s. 281). Opetussuunni-
telma on oman kokemukseni mukaan linjassa saamelaisen pedagogiikan kanssa, 
jossa pyritään kasvattamaan lapsista itsenäisiä toimijoita ja ajattelijoita epäsuoran 
ohjaamisen, kokemuksellisuuden sekä käytännönläheisyyden kautta luonnollisissa 
ympäristöissä (ks. Balto, 1997). 

Kokemuksia kirjanteosta  

Kirjoitusprosessien aikana on noussut esiin ongelmia, jotka kuvaavat osaltaan saa-
melaisopetuksen tilaa. Haasteet tuottavat usein luovia ratkaisuja ja niitä etsiessä on 
myös opettajalla mahdollisuus oppia uutta. Yhtenä esimerkkinä ovat kieleen liitty-
vät haasteet, joita valtakielisen opettajan ei ehkä tarvitse kohdata omassa työssään. 
Ensimmäisen kirjan kohdalla etsin pitkään kuvakirja-ohjelmaa, joka mahdollistaisi 
saamen kielen fonttien käytön. Oli itsestään selvää, että kirjan kieli olisi pohjois-
saame, jota käytän opetuskielenä. Kaikkialla ja kaikilla sovelluksilla sen käyttö ei 
kuitenkaan ole itsestään selvää tai helppoa. 

Omalla kielenkäytöllään opettaja on tärkeänä esimerkkinä ja mallina oppilai-
den suulliselle ja kirjalliselle kielenkehitykselle (Helander, 2016). Opettajana ha-
luan aktiivisesti kehittää omaa kielitaitoani ja pyrin käyttämään rikasta kieltä ope-
tustyössä. Joka kevät olen pyytänyt ystäviltäni apua oikeinkirjoituksen tarkistami-
seen kirjastamme, koska saameksi kirjoittaessani saatan yhä tehdä virheitä. Haluan 
lasten oppivan sanojen oikeat kirjoitusmuodot, ja painettuna sana on vahva malli. 
Myös perinteisiä töitä opettaessani olen usein turvautunut paikallisten taitajien 
apuun. Omat rajoitukseni ovat opettaneet minua tukeutumaan yhteistyöhön, ja se 
puolestaan on tuonut opetukseen sellaisia ratkaisuja, joita en olisi yksin voinut ke-
hittää. 
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Lasten kielitaidon heterogeenisyys tuo omat haasteensa saamenkieliseen ope-
tustyöhön. Ryhmien ja yksilöiden välillä on suuria eroja. Lukuvuoden aikana olen 
kuitenkin päässyt todistamaan valtavia edistysaskeleita ja kaikkien kielitaidon ri-
kastumista. Pyrin rakkaudella luomaan saamenkielisen oppimisympäristön kou-
luun. Vuodesta toiseen tilanne elää, ja joudun päivittäin kannustaa oppilaita valit-
semaan kommunikaatiokieleksi saamen. Ensimmäisessä kirjassamme dokumen-
toin lasten kielen juuri siinä muodossa, mitä he käyttivät. Muina vuosina olen kään-
tänyt osan lasten puheesta saameksi, jotta kirjassa olisi saamea näkyvillä.  

Osa oppilaista on taitavia ja luontevia tarinankertojia. Toiset eivät koe tarinan-
kerrontaa yhtä luontevana. Asiaan vaikuttaa lapsen persoonan lisäksi se, mihin hän 
on toimintaympäristöissään ja kotona tottunut. Pidän tärkeänä opettaa lapsia ilmai-
semaan itseään suullisesti. Meidän kirjamme antaa loistavan mahdollisuuden har-
joitella tarinankerrontaa. Kirjaprosessissa oppilaat harjoittelevat puhumaan vuoro-
tellen muiden läsnä ollessa. He näkevät konkreettisesti, miten vähän tekstiä syntyy 
lyhyestä puheesta suhteessa pitempään kertomiseen. Halu luoda kuvatekstejä kir-
jaan luo oppilaalle tarpeen muistella ja kertoa kuvasta. Sitä mukaa, kun oppilaat 
muistelevat kuvien tapahtumia, myös kirjoitusta tuotetaan sivuille. Toisinaan olen 
kirjoittanut tekstejä näkyviin suoraan kuvakirja-ohjelmalla, jotta tämä yhteys tulee 
oppilaille selväksi. 

Kirjaprojektimme on kannustanut kaikkia oppilaita käyttämään saamen kieltä. 
Mukaan ovat päässet myös sellaiset lapset, jotka eivät vielä puhu kovin hyvin saa-
mea. Toisaalta kirjan kirjoitus antaa haastetta myös niille lapsille, joilla on rikas 
saamen kielen taito tai edistyneempi luku- ja kirjoitustaito. Myös oppilaiden erilai-
set luonteet ovat tulleet esiin kirjoitusprosessin aikana. Olen nähnyt, kuinka ujot 
oppilaat rohkaistuvat puhumaan, kun keskustelemme heille tärkeistä asioista. 

Opettajan tulee varata aikaa kirjan valmistukseen. Vanhemmat oppilaat voisi-
vat osallistua enemmän kirjan taittoon, mutta koulun nuorimmaisten kanssa työ jää 
opettajan vastuulle. Teknisten ongelmien takia kirjan valmistuminen voi myös vii-
västyä. Jokainen opettaja valitsee, mitä hän haluaa painottaa opetuksessaan ja mi-
hin hän aikansa käyttää. Itse koen, että aika, jonka olen kuvakirjoihin käyttänyt, ei 
ole mennyt hukkaan. Olen nähnyt työni tuloksen sekä kirjoja tehdessämme että nii-
den valmistumisen jälkeen. Kun kirja on valmis, se jatkaa omaa elämäänsä, enkä 
saa koskaan tietää, mihin se kulkeutuu ja kuka sitä tulevaisuudessa lukee. Tästä 
perspektiivistä katsoen muutaman illan aherrus ei ole tuntunut liian suurelta henki-
lökohtaiselta panostukselta. 

Kirjaprojektin myötä pyritään lisäämään lasten mielenkiintoa ja motivaatiota 
lukemiseen ja kirjoittamiseen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Sisäistä 
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motivaatiota voi herätellä, mutta sitä ei pakottaa. Lapsille voi tuntua mahdottoman 
suurelta haasteelta kirjoittaa kokonainen kirja ennen kuin osaa edes nimeänsä kir-
joittaa. Oppilaat harvoin uskovat kykenevänsä siihen, kun syksyllä kerron projek-
tistamme. Liian helpon työn tekemisellä ei kuitenkaan saavuta samanlaista hyvää 
tunnetta kuin vaikeammasta selvittyään. Haastavista töistä selviäminen antaa voi-
mia ja nostaa itsetuntoa, ja myös epäonnistumiset matkan varrella ovat osa onnis-
tumista. Jos opettaja haluaa motivoida oppilaita, niin hänen tulee osata valita teh-
täviä, jotka ovat sen verran vaikeita, että ne herättelevät oppilaita, mutta eivät liian 
vaikeita, jolloin oppilas lamaantuu. (Pajares, 2005.) Sopivan rajan hakeminen tässä 
on kokemukseni mukaan sekä yksilö- että luokkakohtaista. 

Eräänä vuonna opetin ryhmää, joka ei millään jaksanut keskittyä hiljaiseen 
työntekoon. Kirjaprojekti avautui heille vasta viimeisten kuukausien aikana kevät-
lukukaudella. Kirjan valmiiksi saattamisesta tuli myös minulle opettajana suuri 
taakka, ja epäilin usein, jaksanko kirjaa kyseisen ryhmän kanssa tehdä ollenkaan. 
Jälkeenpäin ymmärsin, että kirjan valmistaminen oli ehkä kaikista tärkeintä juuri 
tämän ryhmän kanssa. Oppilaat selvästikin halusivat kirjan itselleen, mutta heillä 
ei ollut uskoa omiin kykyihinsä sen tekemiseksi. He tarvitsivat paljon motivointia 
ja opastusta. Jos lapsi ei itse usko, että hän pystyy saavuttamaan asioita oman toi-
minnan avulla, niin hänellä harvoin on motivaatiota asioiden edistämiseksi (Pajares, 
2005). Toivon, että oppilaat muistavat, kuinka yhdessä raadoimme ja saimme työn 
vihdoin valmiiksi. Tällainen kokemus voi luoda uskoa myös muiden vaikeiden asi-
oiden loppuun tekemistä varten. Ihmisen käsitykset omista kyvyistään vaikuttavat 
koko elämän ajan sekä mentaalisella että konkreettisella tasolla (Pajares, 2005). 

Lukuvuosi kestää syyskesästä kevätkesään. Myös oppilaat itse muuttuvat vuo-
denaikojen vaihtuessa. Lukuvuoden aikana oppilaat kasvavat sekä fyysisesti että 
mentaalisesti. Useat heistä ovat oppineet pyöräilemään, hiihtämään, luistelemaan, 
uimaan ja jotkut myös lukemaan. Kun he keväällä katsovat syksyllä kuvattuja ku-
viaan, he näkevät itsensä selvästi pienempänä lapsena. Keväällä he ovat myös roh-
keampia koululaisia. Osalle oppilaista on ollut outoa muistella kuvien kautta itse-
ään ensimmäisinä koulupäivinä, kun he olivat vielä pieniä, arkoja ja epävarmoja. 

Lopuksi – Kirjamme odottamattomat tulokset 

Ensimmäisen kirjan kohdalla koin valmiin kirjan arvon odottamattoman suurena 
lapsille. Kun posti toi kirjan, he ihmettelivät silmät pyöreinä: “Tämähän on oikea 
kirja!” Vaikka olimme puhuneet kirjasta jo puoli vuotta, he hämmästelivät sitä, että 
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kirja oli todellinen: siinä oli kovat kannet ja värikuvia. Tästä opin, että joskus kan-
nattaa rahallisen investoinnin kautta osoittaa arvostusta lasten töille. Sama reaktio 
ei olisi tullut kopiokoneella monistetuista lehtisistä. Onneksi vanhemmat ovat aina 
osallistuneet kirjan kustannuksiin, koska koulullamme ei todennäköisesti tule jat-
kossakaan olemaan varaa ostaa kuvakirjaa joka kotiin. 

Seuraavana lukuvuonna opetusryhmäni osasi odottaa lopputuotoksena tehtyä 
kovakantista kirjaa, mutta he puolestaan epäilivät osaavansa kirjanteon yhtä hyvin 
kuin aikaisempi ryhmä luettuaan heidän valmiin tuotoksensa. Kun he vihdoin pite-
livät käsissään valmista kirjaansa, he huudahtivat: “En olisi uskonut, että mekin 
osaamme! Siitä tuli paljon parempi, kuin osasin odottaa.”  

Kirjojamme lukevat mielellään myös muut kuin itse oppilaat kirjailijoina. Op-
pilaiden kirjoittamat kirjat ovat olleet suosituimpia kirjoja luokkamme kirjahyl-
lyssä. On ollut mukavaa nähdä myös kirjojen julkistamistilaisuudessa, miten van-
hemmat oppilaat istuutuvat, hiljentyvät ja lukevat kirjan kannesta kanteen sen saa-
tuaan käsiinsä. Monet ovat myös muistelleet ja vertailleet eri ryhmien kokemuksia 
iloisella mielellä. Kirjoittamisesta ja valokuvaamisesta on muodostunut oppilaille 
luonteva tapa viestiä ja vaikuttaa. Nykyteknologia mahdollistaa sen – ja jopa edel-
lyttää sitä. 

Odottamattomia asioita ovat olleet myös opettajakollegoideni reaktiot. Koen, 
että valmistuneiden kirjojen avulla he ovat paremmin hyväksyneet opetusmenetel-
mäni: “No nyt minä ymmärrän, miksi olette juoksennelleet siellä metsässä”, sanoi 
yksi opettaja ensimmäistä kirjaamme lukiessaan. En ole ainoa Sámi allaskuvlassa 
(Saamelainen korkeakoulu) opettajantutkinnon hankkinut opettaja koulussamme. 
Silti opinnoissani opitut opetusmenetelmät voivat olla vieraita joillekin koulumme 
opettajista. Meidän kirjamme ovat voimakkaita ja valloittavia puheenvuoroja, jotka 
jopa yllättäen ovat nostaneet arvostusta saamelaiskulttuuriin kuuluviin perinteisiin 
töihin, tarinankerrontaan ja kouluopetuksen toteuttamiseen lähiympäristössä ja 
luonnossa. 
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Liite 1 

Kirjaprojektin käytännön toteutus ja työvaiheet. 

Välineistö 

Opettaja tarvitsee matkapuhelimen/ digikameran, tietokoneen ja internetyhteyden. 

Hyvä, jos käytössä on toisinaan myös projektori, mutta pienen ryhmän kanssa pärjää 
ilmankin. Kuvia voidaan heijastaa valkotaululle yhteisesti katseltavaksi. 

Toiminta arjessa 

Opettaja nappaa kännykäkameralla tai digikameralla kuvan silloin tällöin luokan toi-
mista. Myös lapset itse voivat ottaa kuvia. 

Yhteisen projektin äärelle kokoontuminen. 

Jonkin ajan kuluttua kokoonnutaan katsomaan kuvia tietokoneelta. Samalla oppilaat 
pääsevät itse valitsemaan kuvia mitkä kuvat he haluavat laittaa kirjaan. Lapset kertovat 
ja opettaja kirjoittaa muistiin heidän puheensa. Muistiinpanoista Niistä valitaan kuva-
teksti kirjaan. Kuvatekstiksi riittää myös hyvin yksinkertainen lause. Tällä tavalla Sa-
moin jatketaan vuoden ympäri. 

Lopullinen tuotos 

Kuvista teksteineen kootaan kirja netin kuvakirjaohjelmalla. Lukuvuoden lopuksi kirjoja 
tilataan valittu haluttu määrä. Kun kirja on valmis, lapset pääsevät sen avulla kertomaan 
kotona toimistaan koulussa. Näin oppi kerrataan moninkertaisesti. 
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10 Monimuoto-opinnot opiskelijan arjessa 

Maria Peltola & Unni Länsman 

Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa kuvataan saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen moni-
muoto-toteutusta ja pohditaan opintojen jäsentymistä osaksi opiskelijan arkea. 
Opintojen toteuttaminen harvaanasutulla alueella vaatii monimuotoisuutta, jousta-
vuutta ja etäyhteyksien ja -toteutusten hyödyntämistä monipuolisesti. Etäyhteyksiä 
tarvitaan arktisella alueella muun muassa pitkien välimatkojen vuoksi ja monimuo-
toisuus ylipäätään korostuu nykyopiskelussa, sillä pyrkimys on ottaa huomioon pa-
remmin opiskelijoiden moninaiset elämäntilanteet. Monimuoto-opinnot sisältävät 
erilaisia opintojen toteutusmuotoja, joista osan muodostavat etäyhteyksiä ja 
verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävät etätoteutukset. Kun joustavuus ja moni-
muotoisuus lisääntyvät, kasvavat samalla myös itseohjautuvuuden, arjen hallinnan, 
oppimisen itsesäätelyn ja kiinnittymisen vaatimukset. Olennainen kysymys koko-
naisuudessaan on se, miten opinnot asettuvat osaksi opiskelijan arkea ja millaisena 
opiskelija näkee omat toimintamahdollisuutensa. Lisäksi voidaan pohtia, miten 
opintojen toteutus ja ohjaus tukevat näitä prosesseja. Näkökulma monimuoto-opin-
toihin osana opiskelijan arkielämää (conduct of everyday life) rakentuu osallisuu-
den, toimijuuden ja hyvinvoinnin tukemisen, sekä itseohjautuvuuden ja kiinnitty-
misen haasteista. Vaikka tässä puhutaan erityisesti opiskelijan arjesta, käsitteistön 
avulla on mahdollista tarkastella kenen tahansa toimijan arkea, missä tahansa toi-
mintaympäristössä. 

Čoahkkáigeassu 

Dán artihkkalis govviduvvo sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjiskuvlema 
máŋggahámat ollašuhttin ja dárkkoduvvo oahpuid heiveheapmi oassin studeantta 
árgga. Oahpuid ollašuhttin boaittobeale guovllus gáibida máŋggahápmásašvuođa, 
njuovžilvuođa ja gáiddusoktavuođaiguin ja -ollašuhttimiiguin ávkkástallama 
máŋggabealálaččat. Gáiddusoktavuođat dárbbašuvvojit árktalaš guovllus earret 
eará guhkes gaskkaid dihte ja máŋggahápmásašvuohta oppalohkái deattohuvvá 
dálá studeremis, dasgo figgamuš lea buorebut váldit vuhtii studeanttaid 
máŋggalágán eallindiliid. Máŋggahámioahput sisttisdollet sierralágán oahpuid 
ollašuhttinvugiid, main oassi čohkiida gáiddusollašuhttimiin, mat ávkkástallet 
gáiddusoktavuođaiguin ja fierbmeoahppobirrasiiguin. Go njuovžilvuohta ja 
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máŋggahápmásašvuohta lassánit, sturrot maiddái iešstivrema, árgga hálddašeami, 
oahppama iešmuddema ja čatnaseami gáibádusat. Guovddáš gažaldat ollisvuođas 
lea dat, ahte mo oahput sajáiduvvet oassin studeantta árgga ja makkárin studeanta 
oaidná iežas doaibmavejolašvuođaid. Dasa lassin sáhttá guorahallat, mo oahpuid 
ollašuhttin ja bagadallan dorjot dáid proseassaid. Geahččanguovlu 
máŋggahámioahpuide oassin studeantta árgaeallima (conduct of everyday life) 
čohkiida oasálašvuođa, doaibmivuođa ja buresveadjima doarjuma sihke 
iešstivrejumi ja čatnaseami hástalusain. Vaikke dás hállojuvvo erenomážit 
studeantta árggas, doahpagiid vehkiin lea vejolaš dárkkodit gean beare doaibmi 
árgga, man beare doaibmabirrasis. 

Johdanto 

Saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen järjestämisen taustalla oli Saamelais-
käräjien ja saamelaisalueen muiden toimijoiden huoli varhaiskasvatuksen opettaja-
pulasta. Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi merkittävistä ongelmista on koulu-
tetun saamenkielisen henkilökunnan puute. Haaste liittyi sekä avoinna olevien teh-
tävien täyttämiseen että jo työssä olevan henkilökunnan koulutuksen puutteeseen. 
Varhaiskasvatuksen yksikössä toimivan ja koulutusta toivovan työntekijän näkö-
kulmasta tilanne oli myös ongelmallinen: Miten hankkia yliopistokoulutus, kun 
muutto yliopistokaupunkiin ei ole mahdollinen? Haave koulutuksesta oli sovitet-
tava yhteen esimerkiksi lapsiperhearjen, yritystoiminnan, perinteisten elinkeinojen 
tai senhetkisen työn vaatimusten kanssa. 

Tässä artikkelissa kuvaamme aluksi saamelaisen lastentarhanopettajakoulu-
tuksen poikkeuksellisia lähtökohtia ja käytännön toteutusta. Seuraavissa luvuissa 
tarkastelemme opiskelua osana opiskelijan arkielämää (ks. Schraube & Højholt, 
2016). Tarkastelu pohjautuu hankkeen aikana käytyihin yhteisiin keskusteluihin, 
arkielämän tutkimuksen käsitteistöön ja niihin liittyviin opiskelijoiden kirjallisiin 
tehtäviin. Pohdimme monimuotoisen yliopisto-opiskelun asettamia vaatimuksia, it-
seohjautuvuuden ja kiinnittymisen haasteita, hyvinvointia ja kokemusta omista toi-
mintamahdollisuuksista sekä lopuksi ohjauksen mahdollisuuksia näissä proses-
seissa. Tekstin lomassa on pätkiä esimerkkitarinasta (ks. Valkonen, 2008, s. 188–
192), joka on rakennettu kahdeksan opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa kuvatuista 
kokemuksista ja yhteisten keskustelujen pohjalta. Tarinaa on vielä lopuksi muo-
kattu ja muotoiltu opiskelijoiden kommenttien ja keskustelun avulla. Koska kerto-
mus on synteesi useista kokemuksista ja kommenteista, se ei kokonaisuudessaan 
kuvaa täsmällisesti yksittäisen opiskelijan kokemuksia. 
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Me kirjoittajat olemme olleet saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen 
suunnittelijoita; Maria syksystä 2016 alkaen ja Unni keväästä 20181. Unni on vas-
tannut erityisesti lähiopetuspäivien käytännön järjestelyistä Inarissa ja muun mu-
assa Koutokeinon Sámi allaskuvlaan suuntautuneen opintomatkan järjestelyistä. 
Lisäksi paikan päällä Inarissa hoidettavia asioita ovat olleet myös varsinaisen yh-
teisen lähiopetuksen ulkopuolelle tai läheisyyteen sijoittuvat soittotuntien ja tent-
tien järjestelyt. Tärkeänä osana on ollut Virtuaalikoulun etäopetuksen tukipalvelu, 
joka on avustanut niin opiskelijoita kuin vierailevia luennoitsijoitakin online-luo-
kan käytössä ja luentojenaikaisissa ongelmatilanteissa. Etäopetuksen tukipalvelu 
myös huolehti luentotallenteet oppimisympäristöön opiskelijoiden saataville sekä 
koulutti uusia luennoitsijoita virtuaaliluokan käytössä.  

Maria puolestaan on tehnyt koulutuksen suunnittelutyötä enimmäkseen Ou-
lusta käsin ja ollut koulutushankkeessa myös yliopisto-opettajan roolissa. Lisäksi 
suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana laaja joukko sekä opettajia, asian-
tuntijoita että kentällä toimivia saamelaisen kasvatuksen ammattilaisia. Näillä toi-
mijoilla on ollut merkittävä rooli koulutuksen toteutuksessa. Tätä artikkelia raken-
tavat psykologian opintojaksoihin liittyvä käsitteistö (arkielämä, osallisuus ja kiin-
nittyminen), opiskelijoiden kokemukset ja omat pohdintamme koulutuksen aikana. 
Olemme miettineet koulutuksen eri vaiheessa, omista ohjaajien ja suunnittelijoiden 
rooleistamme käsin, monia tässä artikkelissa esiin tulevia ohjauksen ja opintojen 
toteutuksen näkökulmia, kuten struktuurien ohjaavuutta ja sitouttavuutta tai kiin-
nittymisen polkujen muotoutumista kunkin opiskelijan arjessa.  

Monimuotoinen yliopistokoulutus saamelaisalueella  

Saamelainen lastentarhanopettakoulutus alkoi Inarissa joulukuussa 2016. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella toteutettiin kasvatustieteen kan-
didaatin koulutus (180 op), johon sisältyi varhaiskasvatuksen opettajapätevyys. 
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa koulutusta oli suunnittele-
massa ja toteuttamassa Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskus (SAKK). Lastentarhanopettajan nimike muuttui koulutuksen ai-
kana uuden varhaiskasvatuslain myötä varhaiskasvatuksen opettajaksi. Meneillään 

                                                        
1 Marian työparina koulutushankkeessa elokuussa 2016 aloitti Irmeli Moilanen (SAKK), ja Unni jatkoi 
työtä keväällä 2018. Lisäksi Marian äitiysloman ajan (keväästä 2017 kevääseen 2018) suunnittelijana 
oli Riikka Kess (Oulun yliopisto). Hän oli koulutuksessa myös yliopisto-opettajana ja harjoittelujen oh-
jaajana. 
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olevien opintojaksojen ja koulutusten nimet säilyivät ennallaan koulutuksen lop-
puun saakka, mutta todistuksiin opiskelijat saivat jo uudet nimikkeet.  

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja ar-
vioitu opiskeluaika, aiemmista opinnoista riippuen, kahdesta kolmeen vuotta. Ha-
kijoita koulutukseen oli 37 ja valintaprosessin jälkeen 19 opiskelijaa aloitti opinnot. 
Valintaprosessissa arvioitiin sekä kielitaitoa että soveltuvuutta tulevaan työhön. 
Koulutuksen tavoitteet olivat moninaiset ja myös toteutus uudenlainen ja erityinen. 
Opintokokonaisuudet suunniteltiin Oulun varhaiskasvatuksen koulutusohjelman 
opetussuunnitelman pohjalta. Oulun yliopiston päätoimisen suunnittelijan työpa-
rina oli 50 % työajalla suunnittelija Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta (SAKK). 
Kunkin opintojakson suunnittelussa ja opetuksessa yhdistyi sekä Oulun vastuu-
opettajien että saamelaisalueen paikallisten toimijoiden ja tutkijaopettajien asian-
tuntemus. Kokonaisuus rakennettiin uudenlaiseksi monimuotototeutukseksi, jossa 
kieli- ja kulttuuri olivat vahvasti mukana. Toteutuksessa oli eri tavoin mukana yli 
130 ammattilaista; tuntiopettajia, asiantuntijoita, suunnittelijoita ja varhaiskasva-
tuksen kentän toimijoita.  

Koulutushankkeen tavoitteena oli mahdollistaa opiskelijan opiskelu pohjoi-
sessa ja toteuttaa yliopisto-opetusta siellä, missä koulutuksen tarve ja opiskelijat 
ovat. Samalla periaatteella on toiminut muun muassa avoin yliopisto jo pitkään, 
pyrkien mahdollistamaan yliopisto-opinnot myös haja-asutusalueilla, ei vain yli-
opistokaupungeissa. Koulutuksen toteuttaminen monimuotoisesti ja etäyhteyksiä 
hyödyntäen oli tärkeää myös siksi, että opiskelijat ja opettajat ovat eri puolilla har-
vaanasuttua arktista saamelaisaluetta. Saamelaisalueen koulutuskeskuksella oli jo 
vuosien kokemus etäyhteyksien hyödyntämisestä opintojen järjestämisessä. Sa-
moin Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamen kielten opetuksessa on hyö-
dynnetty etäyhteyksiä jo pitkään. Koulutuksen keskuspaikkana oli Inari ja kauim-
maiset opiskelijat olivat sieltä katsoen 200–250 kilometrin päässä. Monimuototo-
teutus tarkoitti sitä, että verkko-oppimista hyödynnettiin mahdollisimman paljon. 
Etäluentojen lisäksi oli sekä ohjattua että omatoimista ryhmätyöskentelyä etäyh-
teyden välityksellä sekä muun muassa itsenäisten ja ryhmässä toteutettujen töiden 
esittelyjä. Usealla opintojaksolla hyödynnettiin verkko-oppimisympäristöjen kes-
kustelualueita ja monenlaisia itsenäisiä tehtäviä. Myös opintoihin kuuluvien har-
joittelujen ohjauksesta ja soitonopetuksesta etänä saatiin kokemuksia.  

Monimuoto-opinnot tässä koulutuksessa rakentuivat siten, että etäluennot ja 
itsenäinen työskentely olivat pääosin arki-iltaisin ja lähiopetus viikonloppuisin. Lä-
hiopetukseen sijoitettiin muun muassa taito- ja taideaineita pitkiksi intensiivivii-
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konlopuiksi, ja viikonloppujen molemmin puolin luentoja, ennakkotehtäviä, loppu-
tehtäviä tai ryhmätyöskentelyä. Vaikka verkko-oppimisen ympäristöt mahdollista-
vatkin monenlaisen vuorovaikutuksen, osoittautuivat lähiopetuksen suomat koh-
taamiset, yhteiset luentokeskustelut ja tauot tärkeiksi ryhmäytymisen ja opintoihin 
kiinnittymisen näkökulmasta. Lähiopetusviikonloppuun Inariin saapuminen vaati 
osalta runsaasti myös matkustusaikaa sekä majoituksen järjestämistä viikonlopun 
ajaksi. Aina kun se opetuksen luonteen puolesta oli mahdollista, varauduttiin etäyh-
teyden avulla myös yllättäviin tilanteisiin, kuten vaikeisiin keliolosuhteisiin tai sai-
rastumisiin.  

Pitkien välimatkojen lisäksi koulutuksen toteutusta sääteli myös se, että lähtö-
kohtaisesti monet yliopistokoulutusta toivovat ja tarvitsevat olivat jo töissä varhais-
kasvatuksen yksiköissä ja kouluilla. Sijaisten saaminen koko opintojen ajaksi olisi 
ollut vaikeaa tai paikoin jopa mahdotonta. Samoissa yksiköissä työskentelevät saat-
toivat esimerkiksi vuorotella opintovapaiden ja työssäolon välillä, tai sijoittaa opin-
toihin kuuluvat harjoittelut siten, että liian moni ei ole pois työpaikalta yhtä aikaa. 
Työn ja opiskelun jaksottamiseen oli opiskelijalla siis joustoa ja vapautta, samalla 
se luonnollisesti toi mukana myös paljon vastuuta ja ajankäytön haasteita.  

Kolmas ja merkittävin erityispiirre koulutuksessa oli saamen kielen ja kulttuu-
rin integroiminen eri oppiaineisiin. Kasvatuksen teoreettisia näkökulmia käsittele-
vissä opintojaksoissa se tarkoitti vähintään saamelaisnäkökulman tuomista luento-
keskusteluun tai opiskelijoiden tehtäviin, mutta usein myös sitä, että eri opintojak-
soilla oli vierailevia luennoitsijoita tai toisena tai ainoana opettajana saamelaisnä-
kökulman tunteva ammattilainen. Esimerkiksi kasvatusfilosofiasta osa oli saame-
laista kasvatusfilosofiaa ja didaktiikan opintojaksoon sisältyi saamelaispedagogii-
kan osuus. Taito- ja taideaineissa saamelaiskulttuurit loivat pääsisällön muun mu-
assa käsityön, musiikin ja ilmaisukasvatuksen opintojaksoihin. Lisäksi vapaavalin-
taisiin opintoihin rakennettiin uudet opintojaksot, joihin sisällytettiin perinteisen 
tiedon opintoja saamelaisesta maailmankuvasta ja perinteisistä elinkeinoista perin-
neruokakulttuuriin sekä museopedagogiikan, saamelaisarkiston ja lastenelokuvien 
osuudet. Tutkintoon kuuluva sivuaine muodostui joko koulutuksen aikana tai jo 
aiemmin tehdyistä saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) 
opinnoista.  

Koko opintojen ajan käytiin keskustelua sekä opiskelijoiden että opettajien ja 
asiantuntijoiden kanssa työkenttään liittyvistä haasteista, erityispiirteistä, tiedon tai 
tutkimuksen tarpeista ja toiveista, ja pyrittiin yhdessä joko vastaamaan tiedon tar-
peisiin tai viemään keskustelua eteenpäin. Tiivis koulutus mullisti opiskelijoiden 
arjen monella tavalla. Uutta tietoa ja uusia kokemuksia tuli runsaasti, ja sekä oma 
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ammatti-identiteetti että opiskelijaidentiteetti saivat muovautua sekä yksin opiskel-
lessa että yhteisissä kohtaamisissa. Lähiopetusviikonloput jaksottivat omatoimista 
ja etänä tapahtuvaa opiskelua. Arki-iltojen etäluennot, ryhmätyöt ja kirjoittaminen 
muokkasivat arkea myös kotona ihan konkreettisesti: oli raivattava tila omasta elä-
mästä opiskelulle.  

Monimuoto-opinnot osana opiskelijan arkielämää 

Opinnoista suoriutuminen ja valmistuminen riippuvat monin tavoin siitä, millaisen 
osan opiskelu saa opiskelijan arjesta. Koko opiskelijan arjen dynamiikka koostuu 
kaikista niistä osallisuuksista2, joita kullakin senhetkisessä elämässään on; opinnot, 
koti, harrastukset ja työ. Tämän koulutuksen opiskelijoista suuri osa pyrki yhdistä-
mään työt ja opiskelun joko osittain tai lähes koko opintojen ajan. Kasvatuksen ja 
opetuksen kentällä työskentely oli monelle erittäin tuttua jo opintojen alkaessa. 
Nämä osallisuudet määrittivät eri tavoin opiskelijan motivaatiota ja tavoitteita sekä 
opiskeluun liittyviä merkityksiä. Kyse on myös siitä, miten opiskelu on mahdollista 
omassa arjessa, mitkä kaikki palaset on sovitettava yhteen? Arjen osallisuudet oh-
jaavat vahvasti sitä, millä tavalla opinnot hakevat ja löytävät tai eivät löydä paik-
kaansa opiskelijan elämässä. Opintojen asettuessa osaksi opiskelijan arkea, jäsen-
tyy arkielämän kokonaisuus uudelleen – jotakin jää pois ja jotain muuta tulee tilalle. 
Otteet johdannossa esitellystä esimerkkikertomuksesta rytmittävät sekä tämän lu-
vun kuvausta arkielämän osallisuuksista ja rutiineista että tämän artikkelin seuraa-
via lukuja opiskelun vaatimuksista, hyvinvoinnista ja ohjauksen mahdollisuuksista.  

Luovuin leipomisesta ja käsitöistä ja liikuntakin väheni reippaasti. Päätin, että 
jotain on jätettävä pois, jotta aikaa opiskelulle jää. Kaikki sellainen, mikä on 
omaa vapaa-aikaa ja rentoutumista, vaihtui opiskeluun. Jos valitsisin jotain 
toisin, säästäisin edes jotain omasta vapaa-ajasta enkä jättäisi liikuntaa koko-
naan. Yrittäisin jotenkin paremmin huolehtia omasta hyvinvoinnista. Sen si-
jaan tehostaisin ajankäyttöä jossain muussa kohdassa, siivoukset ja ruoka-
huolto pitäisi hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja vähillä aikaresursseilla. 
Se on myös tullut huomattua, että kun tehtävää ja priorisoitavaa on koko ajan 

                                                        
2 Osallisuus (ks. Dreier, 1999) tarkoittaa sitä, että kaikki ovat aina tavalla tai toisella osallisia niistä 
käytänteistä, joissa toimivat. Sen sijaan, että kysyttäisiin vain, onko joku osallinen vai ei, olennainen 
kysymys on, millä tavalla kukin osallistuu omien elinolosuhteidensa ylläpitämiseen ja muuttamiseen 
sekä yhteisten toiminnan tulosten tuottamiseen (ks. mm. Suorsa, 2014, s. 136). Osallisuuden ja myös 
opiskelijaryhmän keskinäisten kohtaamisten näkökulma on tärkeä myös oppimisen kokonaisuuden kan-
nalta (ks. Schraube & Marvakis, 2016). 
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paljon, sellaiset tehtävät jäävät, joilla ei ole selkeää ehdotonta takarajaa. Jos 
on joku jousto, niin se vain on pakko käyttää. 

Sen lisäksi, että on varattava aikaa kaikille arjen osa-alueille ja niiden välillä liik-
kumiselle, opiskelija voi teknologian välityksellä olla samanaikaisesti sekä kotona 
että luennolla ja vielä puhelimen välityksellä osana ystäväporukan tai perheen kes-
kustelua (ks. Schraube & Marvakis, 2016). Vaikka joustavat ja monipuoliset mah-
dollisuudet yhdistää opiskelu muuhun arkeen on toivottua ja kysyttyä laajemmin-
kin, se helposti myös siirtää paljon vastuuta opiskelijalle. Konkreettista elämänhal-
linnan, itseohjautuvuuden ja kiinnittymisen pohdintaa liittyykin niihin haasteisiin, 
joita työn, opiskelun, perheen ja vapaa-ajan osallisuuksien lomittuminen ja sekoit-
tuminen tuovat mukanaan.  

Opiskelijan arkielämään voi sisältyä moninainen joukko muuttujia ja osalli-
suuksia, jotka määrittävät sitä, kuinka tavoitteiden mukainen toiminta on mahdol-
lista. Siellä missä perinteinen kylästelykulttuuri on vielä voimissaan, voi opinnoille 
varattu arki-ilta saada yllättävän käänteen vieraiden tullessa ovesta sisään. Toisaalla 
taas moninaisia vastuita ja tavoitteita täyteen pakattu arki sallii suorittaa aina vain 
sen asian, joka milläkin hetkellä ”huutaa kuuluvimmin”. Tällöin työn alle tulee hel-
posti aina se, johon liittyy selkein pakko3. Käytännössä opintoihin kiinnittyminen 
lähiviikonlopun aikana voi nostattaa mieleen ja ehkä puheisiinkin tavoitteiden lis-
tan ja innostuksen, mutta paluu omaan arkeen, uusi maanantai, tuo mukanaan tutut 
arjen kuviot ja haasteet ja lisänä painaa väsymys intensiivisestä lähiopetusjaksosta.  

Opiskelijoiden kanssa olemme pohtineet ja jäsentäneet opintojen aikana arkea 
myös arkielämän (conduct of everyday life) käsitteen avulla (Schraube & Højholt, 
2016). Arkielämä tarkoittaa toimijan arjen (osallisuuksien) kokonaisuutta, joka 
muodostuu rutiineista; päivittäin toistuvista käytänteistä ja yllättävistä käänteistä. 
Opiskelut muuttavat monia arjen rutiineja. Rutiinien ja rytmien muodostumisen ja 
toteutumisen taustalla on paljon suunnittelua, priorisointia ja ongelmanratkaisua. 
Näiden järjestelytoimien monimuotoisuuden ja henkilökohtaiset perustelumme 
huomaamme usein vasta silloin, kun arkeen tulee joitain uusia haasteita tai jou-
dumme sovittamaan yhteen ristiriitaisia vaatimuksia.  

Olemassa olevat rutiinit ovat arjen kannatteleva voima, joka tarjoaa mahdolli-
suuden suunnata voimavaroja vaikkapa uusien taitojen oppimiseen. Esimerkiksi 
opiskelun, rakennusprojektin tai vauvanhoidon täyttäessä kaiken (vapaa-)ajan, mo-

                                                        
3 Pakko ja vapaus, struktuurit ja avoimet tilat liittyvät pedagogiseen paradoksiin, vapauden ja pakon 
ristiriitaan, joka on olennaisen osa toimijuutta (ks. Kivelä, 2002; Rainio & Hilppö, 2017). 
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net siihenastiset rutiinit on muotoiltava uudelleen. Jos nuo uudelleenmuotoilut on-
nistuvat, ne jälleen kannattelevat arkea eteenpäin myös haastavampina hetkinä ja 
päivinä. Rutiinit ja tavat toimia ovat muotoutuneet pitkän ajan kuluessa, niillä on 
oma historiansa. Samoin yllättävät tai sopeutumista vaativat käänteet värittyvät 
suhteessa omaan historiaan ja toisaalta tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Tämä ulottu-
vuus on läsnä jopa arkipäiväisessä keskustelussa. Sekä oman viestin ilmaisuun että 
toisen ilmaiseman asian ymmärtämiseen, liittyy vahvasti historia ja tulevaisuus: Se 
mistä olemme tulossa, ja minne olemme menossa ja millaisia tiedostettuja tai tie-
dostamattomia tavoitteita tilanteeseen liittyy. Tämä on olennainen näkökulma myös 
silloin kun pohditaan, tarjoaako opintojen toteutus riittävästi mahdollisuuksia yh-
teisen ymmärryksen rakentumiselle ja myös opintoihin liittyvien rutiinien ja toi-
mintatapojen jakamiselle. 

Historia- ja tulevaisuusnäkökulmaan sisältyy myös kaikkien oman arjen palas-
ten järkeistäminen, kertominen itselle loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tehdessään va-
lintoja omassa arjessaan voi opiskelija esimerkiksi joutua moneen kertaan perus-
tella itselleen sitä, miksi opiskelen ja miksi tämä on tärkeää ja millaiset pidemmän 
ja lyhyemmän tähtäimen tavoitteet omaa toimintaa rytmittävät. Tässä koulutuk-
sessa opiskelijoiden merkittävät yhteiset tavoitteet kytkeytyivät saamelaislasten ja 
saamen kielten tulevaisuuteen ja koulutuksen merkitykseen alueellisesti. Tavoitteet 
värittivät vahvasti monen kertomusta siitä, miten ja miksi hän raivaa arjestaan tilaa 
ja motivoituu opintojen ääreen ja ääressä yhä uudelleen ja uudelleen.  

Monet eritasoiset merkitykset ja perustelut tulevat näkyviksi myös yleisemmin 
esimerkiksi kriiseissä tai pienemmissä arkipäivän tilanteissa, joissa kohtaamme 
omien rutiiniemme kanssa puolison, kollegan, ystävän tai lapsen erilaiset rutiinit ja 
tavat toimia. Näistä monimuotoisista ja myös eri kuulijoille eri tavoin muotoutu-
vista kertomuksista nousevat perustelut4 omalle toiminnalle ja valinnoille. Peruste-
lut itselle ja yhteisten toimintaperusteiden hahmottelu ovat myös osa ammattilaisen 
arkea työssään silloin, kun pohditaan, miten eri käytänteet tukevat saamelaisen var-
haiskasvatuksen tavoitteita. Myös työyhteisössä on hyvä pohtia, miten kunkin toi-
mijan historia ja henkilökohtaiset tavoitteet suuntaavat toimintaa ja perusteluja ja 
miten löydetään yhteinen ymmärrys monista tärkeistä asioista. 

                                                        
4 Näiden toimintaperusteiden analysointiin on olemassa menetelmä: osallisuuden analyysi (Suorsa, 
2014, 2018). Sen avulla voidaan tavoittaa, millaisia perusteluja yksilöllä on omalle toiminnalleen ja 
millaiset merkityssuhteet ja tavoitteet sekä aiemmat kokemukset niitä määrittävät. Analyysin avulla voi-
daan myös löytää ajatus- ja tapahtumaketjuja, jotka kertovat miksi toiminnan tulos ei aina ole alkupe-
räisten tavoitteiden mukainen: Miksi esimerkiksi vakaasta aikomuksesta huolimatta opinnot eivät ete-
nekään tai eri osallisuuksien rajaaminen tai omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ei aina onnistukaan. 
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Kiinnittymisen ja itseohjautuvuuden vaatimukset opiskelussa 

Sen jälkeen, kun opinnot ovat saaneet jalansijan opiskelijan arjessa, on edessä vielä 
monta haastetta. Opiskelun käytännön organisointia, etenemistä sekä motivaation 
ja tavoitteiden muodostumisen prosesseja voidaan pohtia kiinnittymisen näkökul-
masta. Tavoitteet ensinnäkin ohjaavat kiinnittymistä5, mikä onkin usein se tunnettu 
näkökulma, mutta sen lisäksi kiinnittymisen seurauksena syntyy uusia tavoitteita ja 
toimintamahdollisuuksia. Emme siis pelkästään kiinnity asioihin, joista olemme 
kiinnostuneet tai jotka löytyvät omien tiedostettujen tavoitteiden listalta, vaan huo-
maamme kiinnostuvamme niistä asioista, joihin olemme jo – syystä tai toisesta – 
kiinnittyneet. Tämä näkökulma nostaa vahvasti esiin lähiopetuksen merkityksen. 
Perinteisessä lähiopetuksessa pakollista läsnäoloa vaativalle tunnille voi raahautua 
vähäisemmälläkin motivaatiolla ja huomata siinä muiden kanssa opiskeltavaan asi-
aan kiinnittyessä, että oma kiinnostus herää ja motivaatio yhdessä tekemiseen ja 
oppimiseen sekä kyseisen opintojakson loppuun suorittamiseen kohenee. 

Opiskelijan kiinnittyminen opintoihin voi tapahtua lähes huomaamatta silloin, 
kun kokoonnutaan yhdessä samaan paikkaan ja samojen asioiden äärelle. Yksin 
kotona opiskellessa kiinnittymisen polut taas on rakennettava itsenäisesti. Opiske-
lijan omatoiminen kiinnittyminen kotona voi lähteä liikkeelle jostakin hyvin yksin-
kertaisesta ja rutiininomaisesta työskentelystä, kuten asioiden järjestämisestä ka-
lenteriin, tiedostojen järjestämisestä tietokoneella tai työpöydän järjestämisestä 
opiskelua varten. Ne askareet, joihin ehkä juuri hetkeä aiemmin oli kiinnittyneenä, 
pyörivät vielä mielessä. Toiminnan edetessä muiden asioiden ote kuitenkin hellittää 
ja uusi asia valtaa alaa, ja sen ympärille alkaa muodostua uusia tavoitteita, jotka 
motivoivat jatkamaan.  

Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka hyvin kirjoittaminen ja lukeminen lopulta su-
juvat. Kun on ollut tiivis tahti, ei ole voinut jäädä kovin pitkäksi aikaa tuskai-
lemaan, että osaanko, pystynkö ja ehdinkö, vaan on vain ollut pakko aloittaa 
ja tehdä. Ja kun tulee valmista, on ollut heti monta uutta tehtävää, joista jatkaa. 
Toisaalta, jos ei ole ollut motivaatiota heti johonkin työhön, on voinut valita 
ensin jonkun muun, josta on helpompi aloittaa. Olen yrittänyt ajatella, että 
vaikka jonakin päivänä ei jaksaisi eikä huvittaisi yhtään, niin pienikin juttu on 
eteenpäin. Ja kun saa ylipäätään jotain valmiiksi, itseluottamus, tyytyväisyys 
ja hallinnan tunne ovat taas hetken parempia ja on helpompi tarttua seuraaviin. 

                                                        
5 Kiinnittymisen pohdinta on saanut inspiraationsa Järvilehdon (1994, 1995) eliö-ympäristö-järjestel-
män teoriasta.  
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Toisaalta, jos on tullut pakollinen tauko, vaikka sairastuminen ja opiskelutahti 
on katkennut, on motivaatiota saanut taas vähän etsiä.  

Monimuotoisuuden ja etätoteutusten suunnittelun lomassa olemme pohtineet, mi-
ten eri kohdissa voimme sekä säilyttää joustavuuden että auttaa kiinnittymään opin-
toihin myös lähiopetuksen ulkopuolella. Käytännössä se tarkoittaa vaikkapa kysy-
mystä siitä, voiko lähiopetuspäivään osallistua etäyhteyden välityksellä vai ei. To-
teutuksen suunnittelussa pyrittiin myös miettimään ne opintojaksot, jotka eivät ole 
muusta ryhmästä riippuvaisia, ja jotka voi aikatauluttaa itse. Tällaisten opintojak-
sojen haaste voi taas olla muun muassa yksinopiskelu ja kiinnittyminen sekä prio-
risointi; aina on jotain kriittisempää, johon tarttua. Joustavasti aikataulutettu opin-
tojakso voi roikkua pahimmassa tapauksessa opintojen alusta loppuun tekemättö-
mien töiden listalla. Olemme saaneet moneen kertaan huomata, että opiskelijan toi-
voma joustavuus usein käytännössä siirtää vastuuta opiskelijalle – joskus jopa 
enemmän kuin opiskelijan toimijuuden kannalta olisi hyväksi.  

Opintojen loppua kohti huomaan, että omat taidot alkavat olla jo aika hioutu-
neet. Ja nyt sitä osaisi jo tietoisemmin välttää sitä, että ei jätä mitään roikku-
maan, koska koko ajan kuitenkin vain tulee uutta ja uutta asiaa ja opintojaksoa. 
Yrittäisin nyt viimeiseen asti, vaikka pää kainalossa, päästä kaikkiin lähita-
paamisiin. Enkä jättäisi ennakkotehtäviä ja lopputehtäviä ja muita erillisiä pa-
lasia kokonaisuudesta roikkumaan. On hankalaa, jos on jonkun opintojakson 
eteen nähnyt jo paljon vaivaa, mutta sitten siitä puuttuu jokin osa ja sitä ei saa 
vietyä loppuun uusien hommien puskiessa jo päälle. Ja sellaiset tavallaan pie-
net asiat murentavat hallinnan tunnetta, jos niitä alkaa kertyä.  

Joustavuus ja monimuotoisuus tuovat mukanaan suuremman vaatimuksen opiske-
lijan itseohjautuvuudelle ja myös oppimisen itsesäätelytaidoille. Opintoihin kiin-
nittymisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kiinnittymisen polkujen organi-
sointi vaatii enemmän sekä opiskelijalta että ohjaukselta ja opetukselta. Kiinnitty-
misen prosesseissa opiskelija myös kohtaa erilaisia vaiheita ja tunteita sekä moti-
vaation ja pystyvyyden tunteen vaihtelua. Opiskelijan osaamista on myös se, että 
kykenee säätelemään ja ohjaamaan kiinnittymisen ohella myös oppimisprosessin 
aikana syntyviä tunteita, tavoitteita ja motivaatiota6. Ryhmällä on merkittävä vai-
kutus sekä opintoihin kiinnittymisen että säätelyprosessin näkökulmasta. Käytän-

                                                        
6 Enemmän oppimisen itsesäätelytaidoista ja ryhmän tukemasta säätelyprosessista, ks. Järvelä, Malm-
berg, Mykkänen & Määttä, 2013; Järvenoja, Järvelä & Malmberg 2015. 
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nössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisen työskentelyn aikana motivaation ja tuntei-
den säätelyprosessit rakentuvat vuorovaikutuksessa. Tavoitteen mukainen toiminta 
voi pysyä käynnissä, vaikka hetkittäin joku ryhmän jäsen kokisi epätoivoa tai mo-
tivaation laskua. Tahdon ja tunteiden säätely on tärkeää esimerkiksi opiskelussa 
ajoittain eteen tulevan epävarmuuden ja vastoinkäymisten sietämisessä ja muissa 
haastavissa tilanteissa. Monimuoto-opintojen etätoteutuksissa onkin korostunut 
erityisesti ryhmän jäsenten kyky rakentaa myös ohjatun toiminnan ulkopuolella 
niitä tilanteita, jotka varmistavat ryhmän tuen oppimiselle ja myös jaetut säätelyn 
prosessit. Myös esimerkiksi tiedonkulkuun liittyvissä asioissa vertaisryhmässä jae-
tulla tiedolla on ollut merkittävä rooli.  

Oppimisen itsesäätely liittyy senhetkiseen oppimistilanteeseen, itseohjautu-
vuus taas laajemmin opintojen organisointiin. Itseohjautuvuus on vastuunottamista 
omista opinnoista ja omasta työskentelystä. Itseohjautuva opiskelija kykenee sekä 
aktiiviseen itsenäiseen työskentelyyn että opiskelua tukevaan sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen, tavoitteisiin sitoutumiseen ja niiden mukaiseen opiskelun suunnitte-
luun ja organisointiin (mm. Siekkinen 2017). Itseohjautuvuus ja oman arjen orga-
nisointi ovat osa toimijuutta (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2013).  

Edelleen voidaan kuitenkin kysyä, mistä nuo toimintaa ohjaavat tavoitteet mil-
loinkin tulevat, ja miten ne muuttuvat eri prosesseissa – yksin jäädessä tai ryhmän 
mukana kulkiessa. Yksittäisen oppimistilanteenkin prosesseja on käytännössä vai-
kea erottaa toimijan arkielämästä ja toimintaperusteista: Miksi toinen kokee jonkun 
asian mahdolliseksi ja joku toinen ei, ja miten kukin omaa toimintaansa perustelee? 
Oppimisessa ei ole kyse vain tiedon rakentelusta, sillä hetkellä ja senhetkisessä 
vuorovaikutustilanteessa, vaan koko identiteetin muotoutumisesta suhteessa niihin 
yhteisöihin ja sosiaalisiin käytänteisiin, joissa yksilö toimii. Yliopisto-opiskelijalle 
tämä tarkoittaa esimerkiksi oman opiskelija-identiteetin ja ammatti-identiteetin 
muotoutumista koulutuksen aikana.  

Hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet opiskelijan arjessa 

Opiskelijan arjen ja opintojen sujumisen kannalta ovat merkityksellisiä myös toi-
mijuuden ja hyvinvoinnin näkökulmat. Toimijuutta on aina tarkasteltava suhteessa 
osallisuuteen, eli siihen, mitä kaikkia arjen palasia ja osallisuuksia opiskelijan elä-
mässä on. Toimijuus on myös hyvinvoinnin ydin, kokemus siitä, että voi vaikuttaa 
oman elämänsä asioihin ja niihin sosiaalisiin käytänteisiin, joissa toimii. Toimijuus 
on vuorovaikutuksessa rakentuva ja ympäröiviin yhteiskunnallisiin suhteisiin kyt-
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keytyvä kokemus omista toimintamahdollisuuksista (Kauppila, Silvonen & Vanha-
lakka-Ruoho, 2015). Opiskelija voi pohtia sekä omia mahdollisuuksia opiskella, 
että toimintamahdollisuuksia varhaiskasvatuksen arjessa. 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yliopisto-opintojen kontekstissa toimijuuden 
yhteiskunnallinen ulottuvuus on monin tavoin keskeinen: Kielenelvytystyö ja var-
haiskasvatuksen merkitys, sekä kielen että koko ihmisen kehityksen näkökulmasta, 
ovat jatkuvasti esillä. Toimijuus suhteisena ja vuorovaikutuksen kautta rakentuvana 
tarkoittaa taas sitä, että esimerkiksi kokemus itsestä aktiivisena, kieli- ja kulttuuri-
tietoisena varhaiskasvattajana syntyy suhteessa omaan opiskelijaryhmään, lähiym-
päristöön tai omaan työhön. Kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi yhteenkuulu-
vuuden tai ulkopuolisuuden tunne, vaikuttamisen mahdollisuudet tai koetut onnis-
tumiset sekä oma historia ja tulevaisuuden tavoitteet.  

Silloin kun jaksaa hyvin, motivaatio on korkealla ja tuntuu että teemme niin 
valtavan tärkeää työtä ja sitä pohtii, että miten saada kaikki muutkin ymmär-
tämään. On valtava innostus kaikesta uudesta tiedosta ja osaamisesta ja toi-
saalta tuntuu, että pääparka on aivan kuormittunut ja täyteen pakattu. Välillä 
tulee innostus ja välillä ahdistus siitä kaikesta vastuusta ja sitä pohtii, että saa-
melaislasten tulevaisuus on meidän käsissä! Ja kandintyötä kirjoittaessa miet-
tii, että kuinka tärkeää ja ainutlaatuista tämäkin on, että tutkimme saamelaista 
varhaiskasvatusta.  

Tuntuu, ettei koko aikana ole voinut hyvillä mielin pitää lomaa tai vapaapäiviä. 
Se kyllä kuormittaa. Parin viikon kesäloma tulisi määrätä pakolliseksi kaikille. 
Aina on monta keskeneräistä asiaa ja kurssia odottamassa. Tuntuu, että ei ole 
särkymävaraa ja koko ajan täytyy ajatella, että tämä on väliaikaista. Eniten 
stressaa ne keskeneräiset asiat ja varsinkin jos ei oikein vielä hahmota koko-
naisuutta ja sitä mitä on edessä, kuten opinnäytetyötä aloittaessa. Hallinnan 
tunteen ja jaksamisen kannalta on tärkeää, että tietää poikkeustilanteen päät-
tyvän sitten kun opinnot ovat valmiit. Huomaan myös, että kun on saanut jol-
lain elämän osa-alueella hoidettua jonkin erityisesti mieltä vaivaava asian, 
niin kaikki sujuu taas paljon paremmin, sekä arki kotona että opiskelu.  

Hyvinvointia voidaan tarkastella Allardtin (1976) hyvinvoinnin teoreettisen jäsen-
nyksen avulla. Alun perin pohjoismaista hyvinvointia kuvannut malli näkee hyvin-
voinnin kokonaisuutena, jolla on kolme ulottuvuutta: having, loving ja being. Ha-
ving tarkoittaa materiaalisia ja sosiaalisia resursseja, kuten aikaisempaa tietopohjaa, 
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terveyttä, aikaresursseja ja aineellisia resursseja sekä sosiaalisten suhteiden ole-
massaoloa. Loving pitää sisällään yhteenkuuluvuuden kokemuksen (ks. Puroila, 
Estola & Syrjälä, 2012), merkityksellisyyden kokemukset suhteessa sosiaalisiin 
suhteisiin, esimerkiksi toimijan kokemukset siitä, että häntä tarvitaan ja hän kuuluu 
ryhmään. Tähän kuuluu sekä tarve olla välittämisen ja huolenpidon kohteena että 
myös tarve osoittaa huolenpitoa muita kohtaan (Allardt, 1976, s. 43). Being taas 
sisältää osallistumisen, yhteisössä toimimisen, itsensä toteuttamisen, vaikuttamisen 
ja arvostuksen saamisen tarpeet. Lisäksi siihen voidaan ajatella kuuluvaksi muun 
muassa sellaisia olemisen taitoja kuten opiskelu- ja vuorovaikutustaidot (Koistinen, 
2010; Puroila, Estola & Syrjälä 2012).  

Hyvinvointia määrittää se, kuinka hyvin kyseiset tarpeet, having, loving ja 
being, tulevat tyydytetyiksi. Suhteessa opiskelijan arkielämään, ja esimerkiksi 
opintojen etenemiseen, hyvinvointi muodostuisi a) riittävistä aikaresursseista ja ter-
veydestä, opiskelutaidoista ja riittävästä tieto- ja kokemuspohjasta (having), b) riit-
tävästä yhteenkuuluvuuden kokemuksesta suhteessa siihen yhteisöön, jossa toimii 
(loving), sekä c) osaamisen, hallinnan, pärjäämisen, arvostuksen ja vaikutusmah-
dollisuuksien kokemuksesta (being). Riittävä hyvinvointi kaiken kaikkiaan mah-
dollistaa toimijuuden, kokemuksen siitä, että voi vaikuttaa oman elämänsä asioihin 
ja niihin käytänteisiin, joissa toimii. Hyvä hallinnan tunne on myös tärkeä osa aiem-
min kuvattua oppimisen itsesäätelyprosessia.  

Olen kehittynyt kirjoittamisessa ja ajanhallinnassa ja asioiden organisoimi-
sessa. Taito- ja taideaineiden myötä on tullut myös uusia ulottuvuuksia omaan 
osaamiseen. Olen niin onnellinen ja tyytyväinen että lähdin tähän koulutukseen 
ja onnellinen tästä ryhmästä. Olen saanut niin paljon uutta tietoa ja osaamista. 
Eikä kyse ole pelkästään kielellisestä ja kulttuurisesta osaamisesta, vaan olen 
oppinut ymmärtämään kokonaisuudessaan sen, kuinka tärkeä lapsuus on ih-
misen koko elämän kannalta. Kaiken opitun tiivistäminen on mahdotonta, ja 
toisaalta se taas vetää ihan sanattomaksi.  

Ohjauksen mahdollisuudet 

Olemme eri vaiheissa koulutushanketta pohtineet ohjauksen tavoitteita, haasteita ja 
mahdollisuuksia. Tämän kokemuksen myötä keskeinen sisältö kiteytyy kolmeen 
näkökulmaan; 1) vapaus ja joustavuus ja toisaalta struktuurien ohjaavuus, 2) opin-
toihin kiinnittymisen poluttaminen ja 3) yhteenkuuluvuuden tukeminen. Kun opis-
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kelijoiden arjen tilanteet ovat moninaisia, ei ohjauskaan voi olla nippu valmiita rat-
kaisuja. Kuten aiemmin on jo todettu, arktinen ympäristö ja opintojen monimuo-
toisuus voivat tuoda mukanaan paljon tietynlaista joustoa ja vapautta, mutta sa-
malla lisää vastuuta opiskelijalle. Vapaus lisääntyy suhteessa opetuksen käytäntei-
siin, kun opiskelu ei ole aina aikaan ja paikkaan sidottua. Opiskelijalla voi olla sekä 
vapaus että tavoite pyrkiä yhdistämään opiskelu, työ ja muu arki samanaikaisesti. 
Arjen näkökulmasta toimijan kokema tila ja vapaus kuitenkin silloin myös rajautuu 
monin tavoin, kun elämässä on enemmän asioita priorisoitavana ja monenlaisia, 
myös keskenään ristiriitaisia, vaatimuksia.  

Opiskeluun liittyviä struktuureja, jotka rajaavat tilaa ja vapautta ja ohjaavat 
eteenpäin, ovat esimerkiksi päivämäärät, tehtävien ohjeistukset, käytettävissä oleva 
aika tai ryhmätöiden mukanaan tuomat asiat, kuten muiden opiskelijoiden arkielä-
män aikataulut ja aikaresurssit. Lisäksi tilaa urittavat yleiset ja yhteiset elementit 
kuten opetussuunnitelma, säännöt tai toimintakulttuuri. Näin eri vaiheissa opettajan, 
ohjaajan tai opiskelutovereiden toiminta ja ei-toiminta sekä luovat että rajaavat ti-
loja, joissa yksilö voi itse toimia (El'konin, 2001; ks. myös Peltola & Suorsa tässä 
teoksessa). 

Vahvempia ja sitouttavampia struktuureja on silloin, kun koulutuksen rakenne 
ja toteutus edellyttää opiskelemaan kokopäiväisesti ja vielä enemmän struktuuria 
on asetelmassa, jossa on joka aamu kello kahdeksan oltava tietyssä fyysisessä pai-
kassa – kaikkien muiden opiskelijoiden kanssa yhdessä. Rajatessaan toimintamah-
dollisuuksia, nämä struktuurit tuottavat kuitenkin samalla myös tietynlaista va-
pautta. Se helposti havaittava vapaus syntyy muun muassa suhteessa arki-iltoihin 
ja viikonloppuihin. Samalla se vaatii myös vähemmän itseohjautuvuutta, ja itsensä 
pakottamista asioiden äärelle, kun aamulla kiinnittyminen opintoihin tapahtuu 
muun ryhmän mukana. Monimuotoisuus ja joustavat ratkaisut luovat siis vapautta, 
mutta tuovat mukanaan suuria haasteita kunkin toimijan oman arjen organisoinnille.  

Kiinnittymisen näkökulma liittyy samoihin opiskelun käytänteisiin ja myös oh-
jauksen haasteisiin kuin vapauden ja struktuurien tarkastelukin. Kuinka tarkasti 
opiskelijan kiinnittymistä ohjataan tai kontrolloidaan; onko läsnäolo lähiopetuk-
sessa pakollista, vai onko mahdollista jättäytyä pois kokonaan tai kotiin etäyhtey-
den päähän? Entä aikataulujen laatiminen; pitäydytäänkö tiukasti päivämäärissä vai 
joustetaanko ja kuinka paljon, vai saako opiskelija kenties itse laatia omat aikatau-
lunsa? Esimerkiksi näihin monimuotototeutusten arkipäiväisiin kysymyksiin liittyy 
monia näkökulmia.  

Aikataulut ja päivämäärät ja tiettynä hetkenä samaan fyysiseen paikkaan ko-
koontuminen luovat jaetun tilan ja polun kiinnittymiselle. Kun siirrytään kodista 
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kouluun tai työpaikalle, kiinnittyminen kodin keskeneräisiin asioihin ja ehkäpä mo-
ninaisiin vaatimuksiinkin himmenee ja kiinnittyminen opintoihin vahvistuu. Kotiin 
jääminen, etäyhteyden avulla tai ilman, voi olla vapautta, mutta samalla haaste kiin-
nittymisen näkökulmasta. Opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa on pohdittava, 
miten kiinnittyminen polutetaan ilman konkreettista siirtymistä kodista kouluun. 
Mikä on se korvaava paikka, jonne voi rutiininomaisesti siirtyä ja jonka kautta tär-
keä tieto tavoittaa ja kiinnittyminen yhteisiin ja opintoja edistäviin asioihin käyn-
nistyy? Liittyykö samaiseen paikkaan myös niin palkitsevaa vuorovaikutusta, että 
se vetää puoleensa ja auttaa yhteenkuuluvuuden rakentumisessa7? 

Koska kuuluminen johonkin ja ammatillisen identiteetin muotoutuminen suh-
teessa johonkin ovat tärkeitä, on ohjauksessa kiinnitettävä huomiota siihen, millai-
sia hetkiä jaetun ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden rakentumiselle luodaan. 
Minkä tahansa kohtaamisen jälkeen voitaisiin kysyä osallisilta, että mistä tapaami-
sessa oli kyse ja saisimme yhtä monta tarinaa, kuin on ollut osallisia. Kaikessa vuo-
rovaikutuksessa, myös opiskeluihin liittyvässä, on käytettävä aikaa yhteisen ym-
märryksen rakentamiseen. Aina kun on (tarkoitus olla) jaettuja tavoitteita, on kiin-
nitettävä huomiota myös siihen, millainen jaettu ymmärrys asioiden tilasta ja ta-
voitteiden saavuttamiseen käytettävistä menetelmistä rakentuu.  

Lähiviikonloput ovat olleet tiiviitä ja kohtaamiset erittäin tärkeitä. Vapaata yh-
dessäoloa ja vapaata keskustelua olisi kaivannut enemmänkin, sille olisi ollut 
tarvetta. Ryhmästä tuli tärkeä, ja vuorovaikutus ja yhteys muihin oli arvokasta 
eri vaiheissa, mutta vapaa-ajan kohtaamiset eivät kuitenkaan olleet välimat-
kojen vuoksi mahdollisia. Eikä arjessa toisaalta ollut myöskään ylimääräistä 
aikaa. Ryhmätöitä varten kokoonnuimme esimerkiksi (video)puhelun ääreen 
tai virtuaaliluokkahuoneeseen. Huomaan, että olen ollut jaksamisen suhteen 
äärirajoilla näiden vuosien aikana. Ja onhan tämä vaatinut perheeltä paljon. 
Sekin on lisännyt painetta ja tunnetta, että on vain pakko jaksaa, kun ei ole 
voinut ajatella, että suoritan jotain seuraavana vuonna tai toisen vuosikurssin 
mukana. Jos ei pysy mukana tässä ryhmässä, niin opintojen loppuun saattami-
nen uhkaa jäädä kokonaan.  

                                                        
7 Tässä koulutuksessa tällaisena mahdollisesti toimivat ainakin opiskelijoiden yhteinen Facebookryhmä 
ja suunnittelijoiden ja opiskelijoiden yhteiset, eri tarkoituksiin luodut, Whatsapp-ryhmät. Se kuinka tu-
tuksi verkko-oppimisympäristö taas tuli ja millainen kokemus siellä toimimisesta syntyi, vaihteli oletet-
tavasti paljon sen mukaan, suorittiko opiskelija opintoja aktiivisesti ja lähes päivittäin vai ei. Verkko-
ympäristöissä olennainen kysymys on, kokeeko opiskelija olevansa siellä yksin vai yhdessä muiden 
kanssa. 
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Vapauden, kiinnittymisen ja yhteenkuuluvuuden näkökulmien pohjalta voidaan 
pohtia, millaisia mahdollisuuksia ohjauksella on tukea opiskelijan hyvinvointia ja 
opintojen etenemistä eri vaiheissa. Silloin kun struktuurien ohjaava merkitys pie-
nenee, henkilökohtaisen ohjauksen merkitys usein kasvaa. Arjen käytänteissä ja 
toimintakyvyn säilymisen näkökulmasta olemme myös pohtineet, millä tavalla 
muut hyvinvoinnin osa-alueet voivat kompensoida puutteita yhdellä osa-alueella. 
Esimerkiksi opiskelija voi pysyä ryhmässä mukana, vaikka resurssit (having) ja 
opiskelutaidot (being) olisivat puutteelliset, jos kuitenkin siitä huolimatta kokee 
voimakasta yhteenkuuluvuutta (loving). Vastaavasti vahva tietopohja ja opiskelu-
taidot auttavat opiskelijaa eteenpäin, vaikka ryhmään kuulumisen kokemus olisi 
heikko. Opetuksessa ja ohjauksessa onkin pyrittävä eri tavoin vahvistamaan kaik-
kia näitä osa-alueita: Kytkettävä uusia sisältöjä aiempaan tietopohjaan ja opiskeli-
joiden kokemusmaailmaan, tuettava opiskelutaitojen kehittymistä, jotta kiinnitty-
misen poluttaminen onnistuu ja luotava mahdollisuuksia yhteenkuuluvuuden ra-
kentumiselle.  

Opetus ja ohjaus vaikuttavat sekä oppijan autonomiaan että kiinnostuksen he-
räämiseen ja motivaatioon. Yksi tapa on mahdollistaa oppijalle mielekkäiden va-
lintojen tekeminen. Ryhmää ja yksilöä voidaan myös tukea ja rohkaista ottamaan 
vastuuta oppimisen prosesseista, auttaa työskentelyn organisoinnissa ja esimerkiksi 
jakaa vertaistuen avulla vinkkejä hyvistä käytänteistä ja rutiineista. Sen lisäksi että 
tuetaan vapauteen ja vastuunottoon, on samalla kuitenkin huomioitava rakenteiden 
ja ohjauksen sitouttavuus (Paris & Paris, 2001), jotta kiinnittyminen ja asioiden 
priorisointi olisi mahdollista.  

Nyt odotan vapaa-aikaa. Odotan sitä, ettei tarvitse koko ajan olla stressaantu-
nut siitä, että on monta asiaa kesken ja deadlinet tulossa, ja voi tarttua hyvillä 
mielin eteen tuleviin mahdollisuuksiin, lähteä retkelle tai kylästelemään. Tun-
tuu niin ihanalta ajatukselta, että kohta voin vain iltaisin keskittyä perheeseen 
ja tehdä heidän kanssaan asioita, käydä lenkillä ja soittaa kaverille, ottaa kä-
sityöt esiin, siivota ja leipoa ja tehdä taas kaikkia tavallisia asioita ja saada 
muut arjen asiat hallintaan – niin ja mennä nukkumaan ajoissa.  

Lopuksi 

Tässä artikkelissa on tarkasteltu monimuoto-opintoja erityisesti osana opiskelijan 
arkielämää. Artikkeli herättelee kulttuurihistoriallisen, subjektitieteellisen ja sys-
teemisen psykologian käsitteistön avulla näkemään koko opiskelijan arkielämän 
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osallisuuksineen ja pohtimaan, mitä eri käsitteellistykset missäkin tilanteessa tar-
koittavat opintojen järjestämisen näkökulmasta. Opiskelu ei pelkästään kartuta 
tieto- ja kokemuspohjaa, vaan opintojen myötä muokkautuu koko identiteetti, kuva 
itsestä opiskelijana, opiskelutoverina, varhaiskasvatuksen ammattilaisena, opetta-
jana, kielenelvyttäjänä tai kotona monien paineiden ja vastuiden kanssa tasapainoi-
levana vanhempana. Prosessia ei myöskään voida erottaa siitä kulttuurihistorialli-
sesta ympäristöstä, jossa kukin toimii.  

Arktisuus ja moninaiset arkielämän liikeradat edellyttävät opinnoilta moni-
muotoisuutta. Kun vapaus ja joustavuus opinnoissa lisääntyvät, kasvaa myös vas-
tuu oman arjen organisoinnista, kiinnittymisen ohjaamisesta ja tunteiden ja moti-
vaation säätelystä. Koulutuksen tulisi pyrkiä ohjaamaan ja tukemaan näissä proses-
seissa. Opetuksen järjestelyt onkin hyvä nähdä, ei vain sisältöjen, vaan myös sen 
kautta, millaisin struktuurein näitä opiskelijan prosesseja tuetaan. Millainen on se 
toimintatila, joka opiskelijalle jää, miten sitä tilaa tuotetaan ja miten sitä rajataan? 
Miten ohjauksen keinoin voidaan esimerkiksi auttaa opiskelijoita poluttamaan 
omaa kiinnittymistään opintoja edistäviin toimintoihin tai organisoimaan omatoi-
misesti vertaisryhmätoimintaa. Vertaisryhmä tuo lisää struktuuria, avoimen tilan 
rajoja. Sen kautta tapahtuu jaettua motivaation, tunteiden ja tavoitteiden säätelyä. 
Lisäksi samalla rakentuu yhteenkuuluvuus, joka puolestaan on merkityksellinen 
muun muassa ammatti-identiteetin kehittymisen näkökulmasta.  

Tässä artikkelissa kuvatun hyvinvoinnin mallin mukaan, opintojen täyttämän 
arjen keskellä, hyvinvoinnin ja samalla toimijuuden ydinkysymys on, kokeeko 
opiskelija voivansa vaikuttaa oman elämänsä asioihin. Kokemus omista vaikutus-
mahdollisuuksista syntyy suhteessa hyvinvoinnin muihin ulottuvuuksiin kuten riit-
tävään tieto- ja kokemuspohjaan, aikaresursseihin, opiskelutaitoihin ja saatuun tu-
keen, oman toiminnan merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksiin. 
Sekä arjenhallinnan että opintoihin kiinnittymisen prosesseja edistää aiempi opis-
kelukokemus, mutta opiskeluvuosien aikana voi myös tapahtua paljon oppimista ja 
kehitystä, joka hämmästyttää toimijaa itseäänkin. Tulevien koulutusten suunnitte-
lussa on edelleen pohdittava, millä tavoin mahdollistetaan koulutuksen toteuttami-
nen arktisella alueella sekä kielen ja kulttuurin integroiminen opintoihin, ja kuinka 
huomioidaan kulttuurihistoriallinen konteksti ja opiskelijan arkielämä.  

Oma työ varhaiskasvatuksen parissa on niin paljon muutakin kuin vain työ. Se 
on kielenelvytystä, oman panoksen antamista yhteisölle, välillä raskaskin su-
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kupolvien taakka, oma tapa välittää kieltä ja kulttuuria. Kaikista eniten ja tär-
keimpänä se on rakkautta. Rakkautta saamen kieleen, omaan yhteisöön ja ko-
tiseutuun.  
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11 Matkakertomuksia – Opettajina 
saamelaisessa 
lastentarhanopettajakoulutuksessa 

Riikka Kess & Jaana Juutinen 

Tiivistelmä 

Luvussa pohditaan opettajien omaa positiota saamelaisessa lastentarhanopettaja-
koulutuksessa. Kokemusten pohjalta tarkastellaan monimuotokoulutukseen liitty-
viä käytänteitä, kuten etä- ja lähiopetusta sekä kieli- ja kulttuurikysymyksiä. Lu-
vussa painottuvat kasvatuksen konteksisidonnaisuus ja yhdessä kertomisen tilat 
sekä interkulttuurinen kompetenssi osana opettajuuden rakentumista. 

Čoahkkáigeassu 

Logus guorahallojuvvo oahpaheaddjiid iežas posišuvdna sápmelaš 
mánáidgárdeoahpaheaddjiskuvlejumis. Vásáhusaid vuođul dárkkoduvvojit 
máŋggahámiskuvlejupmái laktáseaddji geavadagat, dego gáiddus- ja 
lagašoahpahus sihke giella- ja kulturgažaldagat. Logus deattohuvvet bajásgeassima 
konteakstačanusvuohta ja ovttas muitaleami sajit sihke interkultuvrralaš 
kompetánsa oassin oahpaheaddjivuođa huksemis.  

Lähdössä 

Tässä luvussa avaamme kokemuksiamme opettajana olemisesta saamelaisessa las-
tentarhanopettajakoulutuksessa. Saamelainen lastentarhanopettajakoulutus toteute-
taan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen tutkinto-
ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti ja koulutuksessa huomioidaan saamen 
kieli, kulttuuri ja perinteinen tieto. Saamelainen lastentarhanopettajakoulutus on to-
teutettu yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
kanssa. Olemme toimineet opettajina Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekun-
nan varhaiskasvatuksen koulutuksessa useiden vuosien ajan. Riikka on työskennel-
lyt opetustyön lisäksi suunnittelijan tehtävissä Hyvään alkuun varhiksessa -hank-
keessa ja saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa. Riikan opetus- sekä tut-
kimusintressit liittyvät kulttuuriseen moninaisuuteen sekä kieli- ja kulttuuritietoi-
suuteen. Opetustyön rinnalla Jaana on puolestaan tehnyt väitöstutkimuksen lasten 
yhteenkuuluvuuden rakentumisesta varhaiskasvatuksessa (Juutinen, 2018) jatkaen 
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tutkimustyötään edelleen kansainvälisessä tutkimushankkeessa. Olemme osa Li-
ving relations-tutkimusyhteisöä (ent. Living stories), jossa on tehty tutkimustyötä 
liittyen kasvatukseen ja opettajuuteen pohjoisessa kontekstissa, muun muassa Raija 
Erkkilän (2005) ja Maija Lanaksen (2011) väitöskirjatutkimukset sekä Life in 
Place-tutkimushanke (Suomen Akatemia 2007–2012).  

Varhaiskasvatuksen opettajina ja tutkijoina ymmärrämme lapsuuden ja kasva-
tuksen kontekstisidonnaisuuden; ne muotoutuvat aina suhteessa ympäröivään yh-
teisöön, paikkaan ja kulttuuriin (Hyry-Beihammer, Hiltunen & Estola, 2014; James 
& Prout, 2008). On myös syytä tiedostaa pohjoisen kasvatuksellisen kontekstin 
paikka- ja aikakäsitysten moninaisuus (Keskitalo, 2018). Paikkaperustainen kasva-
tus laajentuu virallisten kasvatusinstituutioiden ulkopuolelle ja keskeistä on paikan 
merkitys sekä paikkojen erityisyyden, niiden historiallisten ja kulttuuristen omi-
naispiirteiden kunnioitus (Estola & Erkkilä, 2007 ja tämä teos). Varhaiskasvatusta 
ja saamelaista varhaiskasvatusta muovaavat myös yhteiskunnassa vallitsevat arvot 
sekä kasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset asiakirjat kuten Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2016 (Opetushallitus, 2016) ja valtakunnallista ohjausta täyden-
tävä Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (Saamelaiskäräjät, 2009) sekä sii-
hen pohjautuva Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013 (Saa-
melaiskäräjät, 2013). Saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman (Saamelaiskäräjät, 
2009) tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen sisällöllistä kehittämistä ja saa-
melaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa sekä saamelaisalueella että muu-
alla Suomessa (Keskitalo, Rahko-Ravantti & Äärelä, 2014).  

Opettaminen saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa on ollut meille 
monella tavalla merkittävää. Matkaamme on sisältänyt monenlaisia kerroksia, joi-
den äärellä pysähdymme tässä luvussa. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata ko-
kemuksiamme opettajina muutamien opintojaksojen suunnittelun, toteutuksen ja 
arvioinnin kautta, etä- ja lähiopetuksen vuorotellessa. Olemme olleet toteuttamassa 
saamelaisalueen varhaiskasvattajille suunnattua uutta koulutusta, meille uudessa 
ympäristössä ja muun muassa kieli- ja kulttuurikysymykset ovat herätelleet meitä 
suomalaisina opettajina pohtimaan toimintatapojamme (ks. myös Parding, 2013). 
Monikielisyyden ja moninaisten arvojen huomioiminen on keskeistä pohjoisen 
koulutuskonteksteissa, saamelaiskulttuurin ja saamen kielen alueilla (Keskitalo, 
2018).  
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Oulu – Inari – Oulu  

Varhaiskasvatuksen opettajina työtämme ohjaa näkemyksemme lapsesta ja lapsuu-
desta. Lapsuuden ja kasvatuksen kontekstisidonnaisuuden tiedostamisen lisäksi 
merkitykselliseksi nousee myös ymmärrys lapsen tavoista oppia ihmettelemällä, 
tutkimalla ja toimimalla (ks. myös Opetushallitus, 2016). Ajattelemme, että meidän 
tapamme opettaa tulee olla linjassa sen kanssa, mitä tiedämme lapsen tavoista oppia. 
Kisslingin (2014) ajatus siitä, että elämme myös opetussuunnitelmia ”todeksi” ja 
merkittäviä opettajuutta muokkaavia kokemuksia tapahtuu yliopiston seinien ulko-
puolella, kiteyttää monella tavalla kokemuksiamme opettajina saamelaisessa las-
tentarhanopettajakoulutuksessa. Näemme teorian ja käytännön hyvin vahvasti toi-
siinsa limittyneinä; käytännöissä teemme teorioita ja teorioissa teemme käytäntöjä 
(Lenz Taguchi, 2010). Jokainen opettaja ja opiskelija tulee opintojaksoille rakenta-
maan yhdessä jotain uutta, tuoden mukanaan oman historiansa ja kulttuurisen tie-
tämyksensä. 

Yhteinen matkamme saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa alkoi 
ensimmäisen pedagogisen harjoittelun suunnittelun yhteydessä keväällä 2017. En-
simmäinen pedagoginen harjoittelu kestää noin viisi viikkoa opiskelijan yksilölli-
sen aikataulun mukaan. Pedagoginen harjoittelu koostuu tavoitteellisesta, ohjatusta 
harjoittelusta varhaiskasvatuksen yksikössä sekä yhteisistä praktikum-tapaamisista 
ja harjoitteluraportin kirjoittamisesta. Harjoittelun ohjaukseen osallistuvat sekä 
varhaiskasvatusyksikön ohjaava varhaiskasvatuksen opettaja että yliopiston oh-
jaaja. Opintojakson suhteen pohdimme uusia toimintatapoja vanhojen totuttujen 
päiväkodeissa kasvokkain tapahtuvien ohjauskeskustelujen tilalle. Välimatkat pa-
kottivat meidät miettimään uusia toteutustapoja ja hyödyntämään ennakkoluulotto-
masti etäohjausta ja -opetusta lähiopetuksen rinnalla. Pedagogisten ja eettisten poh-
dintojemme tuloksena toteutimme alku- ja välipraktikumit verkko-opetuksena il-
taisin, ohjauskeskustelut kävimme etäyhteyksien välityksellä harjoittelupaikkoihin 
sekä loppupraktikumin pidimme Inarissa lähiopetuksena. Ajattelimme, että pitkistä 
välimatkoista johtuen harjoittelukokemusten jakaminen kasvotusten opiskelijaryh-
män kesken harjoittelun päätteeksi olisi tärkeää.  

Opiskelijoiden ja harjoitteluita ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien kerto-
mukset heidän arjestaan ovat valottaneet meille sitä kontekstia, jossa saamelaista 
varhaiskasvatusta toteutetaan, näin auttaen meitä ymmärtämään varhaiskasvatusta 
moninaisissa kulttuurisissa konteksteissa entistä paremmin. Keskustelut ovat myös 
avanneet näkökulmia saamelaiseen varhaiskasvatukseen, kuten saamelaisen kasva-
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tuksen arvoihin, erityispiirteisiin ja uhanalaisten saamen kielien elvyttämisen tär-
keyteen (Keskitalo, Rahko-Ravantti & Äärelä, 2014; Laiti, 2018; Saamelaiskäräjät, 
2009; Äärelä, 2016).  

Ensimmäisen pedagogisen harjoittelujakson jälkeen olemme ohjanneet yh-
dessä myös saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijoiden toisen pe-
dagogisen harjoittelujakson, joka ajoittui vuoden 2018 alkuun. Harjoittelujaksojen 
lisäksi olemme opettaneet yhdessä myös monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa 
sekä pedagogiset sovellukset ja analyysi -opintojaksoilla syksyllä 2018. Kaikki 
opintojaksot ovat rakentuneet etä- ja lähiopetuksesta sekä opiskelijoiden itsenäisen 
työskentelyn osuudesta. Etäopetuksen ja -ohjauksen mahdollisuudet ja toimivuus 
opettajankoulutuksessa ovat yllättäneet meidät positiivisesti sekä myös se, kuinka 
opiskelijat ovat olleet sitoutuneita etäopetukseen. Monimuotokoulutuksen toteu-
tuksessa mukana oleminen on opettanut myös paljon etäopetuksessa tarvittavia tai-
toja, jotka tänä päivänä ovat opettajankoulutuksessa verkko-opetuksen yleistyessä 
välttämättömiä. Näitä taitoja olemme opetelleet ja vahvistaneet, mutta yksi merkit-
tävä etäopetuksen mahdollistanut tekijä on ollut saatavilla oleva reaaliaikainen vir-
tuaalituki opetukseen Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.  

Toisaalta opettajina koemme, että etäopetus vaatii vastapainokseen lähiope-
tusta ja matkasimme Inariin kaiken kaikkiaan kolme kertaa. Juna-bussimatkat halki 
puolen Suomen tarjosivat meille palan kauneinta luontoa ohikiitävinä maisemina 
ikkunassa ja hetkiä pysähtyä opettajuuden eettisten ulottuvuuksien äärelle. Lä-
hiopetus Inarissa sijoittui iltoihin ja viikonloppuihin ja näistä intensiivisistä lä-
hiopetusviikonlopuista tuli meille merkityksellisiä oman opettajuuden pohdinnan 
paikkoja, muun muassa kävellen Uutuanjoen varrella pohdimme opettajuuden suh-
teisuutta ja paikan merkitystä. Kerronnallisuus on tuonut oman sävynsä siihen, mi-
ten koemme tiedon rakentuvan suhteissa (Huber, Caine, Huber & Steeves, 2013), 
ja miten näemme kertomisen ja kuuntelemisen tärkeänä osana opettajuuttamme. 

Lähiopetuksessa vertaisryhmän muodostuminen opiskelijoiden kesken on en-
siarvoisen tärkeää ja se mahdollistaa myös hiljaisen tiedon jakamisen. Opettajan 
työhön liittyy paljon eettistä pohdintaa, jonka käsittely on mielestämme mahdol-
lista kasvotusten, läsnä, toinen toisemme kohdatessamme. Olemme punninneet 
tarkkaan, mitä opetamme ja käsittelemme etäyhteyksien välityksellä ja mitkä asiat 
sisältävät sellaisia eettisiä kysymyksiä, että ne tulisi käsitellä yhdessä lähiopetus-
viikonlopuissa. Tällä tavoin olemme halunneet myös välittää tuleville varhaiskas-
vatuksen opettajille opettajan työn eettistä ulottuvuutta liittyen esimerkiksi arvoi-
hin ja toisten kunnioittamiseen sekä dialogin merkitykseen. Mitä voi jakaa ja missä 
sekä kenen kanssa? Miksi toistemme kohtaaminen on tärkeää? 
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Jokainen tuo oppimistilanteeseen oman kokemuksensa ja tietonsa, ja uuden tie-
don omaksuminen tapahtuu siihen peilaten, yhdessä kertoen (Clandinin & Murphy, 
2009). Olemme pyrkineet siihen, että opetuksessamme ja ohjauksessamme olisi 
mahdollisimman paljon tilaa opiskelijoiden yhteiselle keskustelulle varhaiskasva-
tuksen arjesta. Opettajina olemme mielenkiinnolla kuunnelleet näitä pedagogisia 
keskusteluja sekä tuoneet keskusteluihin mukaan tieteellisiä näkökulmia varhais-
kasvatukseen. Koemme, että nämä keskustelut ovat olleet yhteisiä tiedon ja ym-
märryksen rakentamisen paikkoja, joissa kaikki osapuolet ovat oppineet toisiltaan 
sekä jakaneet ammatillista ja kulttuurista tietämystään (ks. myös Parding, 2013). 

Kulttuurisissa tienristeyksissä 

Saamelaiseen lastentarhanopettajakoulutukseen osallistuminen on ollut meille 
opettajina eräänlainen matka. Emme tienneet, mihin matka johtaisi, kun aloitimme 
ensimmäisen yhteisen projektin tässä koulutuksessa. Matkamme on kestänyt kau-
emmin kuin alussa ajattelimmekaan, ja yhdessä matkaa jakaen olemme myös saa-
neet ja oppineet enemmän. Saamelaiseen lastentarhanopettajakoulutuksen toteu-
tuksessa mukana oleminen on tarkoittanut sitä, että olemme opettaneet varhaiskas-
vatuksen koulutuksen sisältöjä meille uudessa ja erilaisessa kontekstissa, toisen 
kielen ja kulttuurin alueella. Olemme joutuneet haastamaan itsemme ja tapamme 
opettaa, hyvällä tavalla. Olemme esimerkiksi pohtineet omaa positiotamme suoma-
laisina opettajina saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa. Jokikokon ja 
Järvelän (2013) mukaan opettajan olisi tärkeää tiedostaa, että mikään tieto ja toi-
minta ei ole täysin neutraalia, vaan jatkuvasti olisi tietoisesti pohdittava, kenen tie-
toa ja kulttuuria opetuksessa välitetään. Olemme myös pohtineet sitä, onko meidän 
mahdollista syvemmin ymmärtää saamelaista kasvatusta suomalaisen kulttuurin ja 
kasvatuksen lähtökohdistamme sekä omista positioistamme käsin.  

Jatkuva ja prosessinomainen oman toiminnan reflektio liittyy opettajan inter-
kulttuuriseen kompetenssiin. Interkulttuurista kompetenssia tarvitaan, jotta eri osa-
puolten, eri kulttuurien välinen dialogi ja kommunikaatio on mahdollista. Interkult-
tuurista kompetenssia voidaan tarkastella sekä produktimaisena tuotoksena eli “oi-
keanlaisena käyttäytymisenä” että prosessina, jossa opitaan kompetenssitaitoja jat-
kuvasti elämänmittaisessa kasvuprosessissa. Näemme opettajan interkulttuurisen 
kompetenssin enemmänkin prosessina, jossa emme ole ikinä täysin valmiita, koska 
jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen ja sidoksissa siihen kontekstiin, jossa se 
tapahtuu. (Jokikokko & Järvelä, 2013.) 
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Varhaiskasvatus näyttäytyy meille tämän kokemuksen jälkeen entistä moni-
muotoisempana. Saamelaisuuden ja saamelaisen varhaiskasvatuksen huomioimi-
nen on entistä vahvemmin läsnä nykyisin omassa yliopisto-opetuksessamme; esi-
merkiksi herättelemme opiskelijoita huomaamaan pohjoisen kielellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta sekä moninaisia kasvatuskonteksteja hyödyntäen esimerkiksi 
vierailijoita ja tieteellisiä artikkeleita. Riikka työskentelee myös Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttamassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittamassa Hyvään alkuun varhiksessa -hankkeessa suunnittelijana lukuvuonna 
2018–2019. Hankkeen yhtenä tehtävänä on järjestää lasten kielellisten valmiuksien 
arviointiin ja tukemiseen liittyvää täydennyskoulutusta myös saamelaisalueen var-
haiskasvatuksen henkilöstölle Inarissa yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksen kanssa. (Hyvään alkuun varhiksessa, 2018.) 

Olemme myös ymmärtäneet paremmin sen, kuinka merkittävä saamelainen 
lastentarhanopettajakoulutus on ollut alueellisesti. Erityisen tärkeää on ollut etä-
opiskelun mahdollisuus pitkien välimatkojen alueella sekä lähiopetuksen järjestä-
minen paikallisesti saamelaisalueella, Inarissa yhteistyössä alueellisten toimijoiden 
kanssa. Oulun yliopisto on pohjoisin Suomessa varhaiskasvatuksen koulutusta jär-
jestävä taho ja vastaa pohjoisen Suomen varhaiskasvatuksen opettajien kouluttami-
sesta maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Koemme, että saamelainen lasten-
tarhanopettajakoulutus on ollut erityisen tärkeä koulutuksen tasa-arvon ja varhais-
kasvatuksen pedagogisen laadun sekä yhdenvertaisuuden näkökulmista (ks. myös 
Valtioneuvosto, 2019; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016).  

Matkat Inarin lähiopetusviikonloppuihin ovat opettaneet meille paljon. 
Olemme vierailleet saamelaisissa varhaiskasvatusyksiköissä ja tutustuneet opiske-
lijoihin useiden intensiivisten lähiopetusviikonloppujen aikana paremmin. Ko-
emme, että ymmärrämme saamelaista varhaiskasvatusta, kasvatuksen paikka- ja ai-
kasidonnaisuutta sekä ylipäätään kielen ja kulttuurin moninaisuutta entistä parem-
min. Saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa mukana oleminen on muut-
tanut meitä opettajina ja avartanut maailmankuvaamme. Opettajaidentiteetin kehit-
tyminen on kiinni niissä paikoissa, joissa opettajana elämme ja työskentelemme, 
mutta globaalin liikkuvuuden lisääntyessä entistä merkityksellisimmiksi muodos-
tuvat myös ne paikat, joista meillä on tunteita ja muistoja. (Estola & Erkkilä, 2007 
ja tämä teos). Tällä hetkellä meillä on tunne, että Inari jättää merkittävän jäljen 
omaan opettajuuteemme. 
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12 Saamelaisen kasvatuksen erityispiirteitä 

Onneli Sieppi & Nina Hirvonen 

Tiivistelmä 

Saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen kandidaatintutkielmamme käsittele-
vät saamelaisia kasvatusarvoja – sitä, mitä ne ovat pinnan alla ja miten ne ovat 
ilmentyneet käytännön elämässä. Tutkimustulokset on tiivistetty ja yhdistetty tähän 
artikkeliin. Suomessa kunnallisena palveluna järjestetty saamelainen varhaiskasva-
tus on historialtaan lyhyttä, etenkin verrattuna saamelaisen kasvatuksen historiaan. 
Tällä hetkellä uusimmat varhaiskasvatuksen ohjeistukset ja näkemykset jopa tuki-
sivat monilta osin saamelaispedagogiikkaa toteutumaan. Saamelaista varhaiskas-
vatusta kehittäessä on kuitenkin tiedostettava ja syvennyttävä siihen, mitä erityis-
piirteitä ja arvoja saamelainen kasvatus sisältää, kuten esimerkiksi vapauden ja vas-
tuun vuoropuhelun epäsuorine ohjaustapoineen, jotka olivat tutkielmiemme kes-
keisimpiä teemoja. Vasta syvemmän ymmärryksen myötä on mahdollista vastata 
paremmin juuri saamelaisen varhaiskasvatuksen tarpeisiin. 

Čoahkkáigeassu 

Sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjeskuvlejumi kandidáhtadutkamuššame 
gieđahallet sápmelaš bajásgeassima árvvuid – dan, mat dat leat olgguldasgara ja 
giera vuolde ja mo dat leat boahtán ovdan praktihkalaččat. Dutkanbohtosat leat 
čoahkkáigesson ja ovttastahtton dán artihkkalii. Suomas gieldda bálvalussan 
ordnejuvvon sápmelaš bajásgeassima historjá lea oanehis, eandaliige veardidettiin 
sápmelaš bajásgeassima historjái. Dálá ođđasamos árrabajásgeassima rávvagat ja 
oainnut juobe dorjjošedje máŋggain osiin sámepedagogihka ollašuvvama. 
Sápmelaš árrabajásgeassima ovddidettiin ferte goittot diđoštit ja vuodjut dasa, 
makkár erenomáš iešvuođaid sápmelaš bajásgeassin sisttisdoallá, dego 
ovdamearkka dihte friddjavuođa ja ovddasvástádusa dialoga oktan eahpenjulges 
stivrenvugiiguin, mat ledje dutkamuššame guovddáš fáttát. Easka čiekŋalut 
áddejupmi buktá vejolašvuođa buorebut vástidit aiddo sápmelaš árrabajásgeassima 
dárbbuide. 
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Johdanto 

Syvennyttäessä saamelaiseen arvomaailmaan, todennäköisesti ensin tulee mieleen 
näkyvin “jäävuoren huippu”, kuten puhuttu kieli, elinkeinot, käsityöt ja pukukult-
tuuri. Ne ovat symboleja, joita kaikkien on helppo havaita. Minkälaisia ovat sitten 
ne arvot, jotka eivät ole kaikille heti näkyvissä? Monikulttuurisessa ympäristössä 
toimivilla henkilöillä, kuten kasvattajilla, jotka työskentelevät saamelaisessa var-
haiskasvatuksessa, tulee olla kulttuuritajua (Aikio, 2010, s. 88), eli ymmärrystä ja 
tietoa siitä kaikesta, mitä erityispiirteitä saamelainen kasvatus sisältää. Kandidaa-
tintutkielmiemme tarkoituksena oli pureutua näihin pinnanalaisiin kulttuurisiin eri-
tyispiirteisiin. 

Onneli Siepin (2018) kandidaatintutkielma “Saamelainen epäsuora kasvatus” 
on tehty kirjallisuuskatsauksena ja Nina Hirvosen ”No se vapaus. Parasta lapsuu-
dessa oli se vapaus” (2018) puolestaan haastattelututkimuksena. Siepin (2018) tut-
kielmassa lähteinä toimivat saamelaispedagogien tutkimukset ja kirjallisuus. Hir-
vosen (2018) tutkimusmetodiksi valikoitui haastattelututkimus siitä syystä, että va-
paamuotoisen keskustelun avulla, jota Jari Metsämuuronen (2006, s. 115) kuvaa ei-
strukturoiduksi haastatteluksi, on helppo lähestyä tutkittavaa teemaa. Laadullisen 
tutkielman haastateltaviksi valikoituivat kolme elämänkokemusta omaavaa poro-
saamelaista naista, kolmesta eri syystä: he ovat vielä kertomassa omista kokemuk-
siaan, toisena naisten ja lasten ääni alkuperäiskansatutkimuksessa on ollut vähäinen 
(Kuokkanen, 2009, s. 71) sekä kolmantena se, että naisten rooli kasvatuksessa on 
yleisesti merkittävä. 

Tutkimuksissamme (Sieppi, 2018; Hirvonen, 2018) saamelaisen kasvatuksen 
tavoitteiksi ja keskeisiksi arvoiksi nousivat ennen kaikkea itsenäisen pärjäämisen 
ihanne, vierellä oppiminen, itseohjautuvuus, tarinoinnin merkitys sekä laaja-alai-
nen osaaminen – luontoyhteyden ja perinteisten elinkeinojen luodessa puitteet kai-
kelle toiminnalle. Myös vapaus eli sallivuus lapsen omille kokeiluille korostui tut-
kimuksissamme. Tämä on vaatinut analyysin mukaan aikuisilta paljon kärsivälli-
syyttä heidän toimiessaan lasten kanssa (Sieppi, 2018). Myös uskoa ja luottamusta 
lasten kykyihin on tarvittu, mitä kuvaakin hyvin saamelaisen kasvatuksen “kyllä se 
vielä oppii, kun kasvaa”-ajattelu. Tasa-arvoinen lapsikäsitys ja integriteetin suojelu 
on myös omalta osaltaan lyönyt leimansa saamelaiseen kasvatukseen. Tiiviissä ja 
pienessä yhteisössä ankaran luonnon keskellä on ollut poikkeuksellisen tarpeellista 
tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Monet saamelaiset vuorovaikutuksen tavat 
ovatkin siten epäsuoria, tietyllä tapaa hienovaraisia ja kunnioitusta viestiviä, myös 
suhteessa lapsiin. (Sieppi, 2018.) Epäsuorien kasvatuskeinojen runsaus kertoo siitä, 
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että saamelaiset ovat todella pitäneet tärkeänä konfliktien välttämistä (Balto, 1997, 
s. 111). 

Näitä epäsuoria kasvatuksen keinoja ovat olleet erityisesti vanhempien esimer-
kistä tekemällä oppiminen, tarinointi ja kertomukset, kiertoilmaisut sekä non-ver-
baalinen viestintä. Oppiminen on perustunut pitkälti asioiden seuraamiseen eli lap-
sen omaan havainnointiin ja itse kokeilemiseen – siksi epäsuoruus käsitteenä kuvaa 
hyvin saamelaista kasvatusta. Oppijoille ei ole siis tyrkytetty asioita valmiiksi pu-
reskeltuina, vaan epäsuoruudella on pyritty kehittämään lapsen omaa havainnointi- 
ja itsearviointikykyä, jotta hän pärjäisi elämänsä tarjoamissa uusissa ja yllättävissä 
tilanteissa (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 11). Epäsuorat ohjaustavat ovat siis ennen 
kaikkea kehittäneet lapsen itsenäistä ajattelua – lisäksi ne ovat antaneet lapselle 
mahdollisuuden toimia rakentavasti esimerkiksi erilaisissa haasteellisissa tilan-
teissa (Sieppi, 2018). Kun ohjaaminen ei ole ollut suoraa ja pakottavaa, ei liene 
esiintynyt myöskään paljoa vastahakoisuutta tai vastustusta. Lisäksi epäsuora oh-
jaaminen on kehittänyt osaltaan myös lasten sisäistä kontrollia. (Balto, 2003.) Epä-
suora kasvatus on täten suojellut myös lapsen loukkaamattomuutta ja henkilökoh-
taisia rajoja, mikä on viestinyt lapselle myös kunnioitusta (Sieppi, 2018). 

Luontoyhteys  

Paavo Päivänsalo (1953, s. 74) kirjoittaa, että lapin karu luonto on itsessään ollut 
hyvä lastenkaitsija, ja paremminkin ollut vahvistava tekijä lasten ja vanhempien 
väliselle suhteelle. Hirvosen haastattelututkimuksessa (2018) haastateltavien suhde 
luontoon oli voimakas, sillä ilman luontoa kunnioittavaa elämäntapaa pärjääminen 
olisi ollut mahdotonta. Ympäröivä luonto ja perinteiset elinkeinot, kuten porotalous, 
kalastus ja keräily, olivat erittäin vahvasti läsnä jokaisen haastateltavan lapsuutta. 
Luonto, elämäntapa ja ihminen olivat yhtä. Haastateltavien mukaan lapsille annet-
tiin ikätason mukaisesti vastuuta, joka samalla antoi lapselle vapautta. Isommat 
lapset huolehtivat pienemmistä ja pienemmät oppivat isommilta. Haastateltavat 
kertoivat, kuinka lapset saivat kulkea vanhempien mukana, jolloin sekä tekemällä, 
että mallista oppiminen toteutuivat luonnollisesti: 

H1: Toisethan oli ahkerammat kotitöihin. X (nimi poistettu) oli ahkera kotitöi-
hin ja se oppi nuorena tekemhän ruoat. Minä olin niinku ulkohommissa isän 
matkassa eniten tai enämpi, joka paikassa, kun kasvoin vähän isommaksi.  

H2: Jäkälännostossa ja haussa, heinät joenrannasta haettiin poroilla.  
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H1: Minä olin sen luontonen, että mie halusin mettään nuorena jo. Heinänte-
ossa ja tuolla lailla. Tykkäsin poroista ja lehmiä tykkäsin hoitaa isompana. 
Kyllä ennen mentiin joka paikkaan töihin missä vanhemmat oli. (H:1.10.18.) 

Eräs haastateltava kertoi, että lapsista vanhimmat pyysivät kalaa perheen ravin-
noksi, kun nuoremmat lapset kokivat kalastelun leikin kaltaiseksi ajanvietteeksi. 
Pienet lapset kaivoivat puroja isompien harjoitellessa suolestamaan kaloja. Haas-
tateltava kertoi vanhempien myönteisestä suhtautumisesta lasten kokeiluihin. 

H2: Kalaa kyllä tuli, tommosta ahventa ja haukea. Eikä isä ollut vihainen, 
vaikka niitä uistimia meni. Isot hauet vei ne. Näki, että iso kala oli perässä. 
Nehän pääsi rantaan ja ne heilautti ja menivät menojaan. (H:1.10.18.)  

Vastuulliset tehtävät olivat luonnollisesti osa lasten arkea. Tiiviissä yhteiselossa 
vanhemmat havaitsivat hyvin lastensa osaamista ja kehittymistä eri taidoissa. Per-
heiden toimintaympäristö oli laaja, sillä kotipiiri käsitti muutakin, kuin asuinkiin-
teistön pihapiireineen; vesistöt, metsät, jängät, vaarat ja tunturit (Hirvonen, 2018). 
Lapsille opetettiin tietyt rajat, joiden puitteissa sai kulkea. Lasten laaja toimintaym-
päristö opetti kunnioittamaan luontoa, elämään luonnon kanssa yhteistyössä, luke-
maan luonnon merkkejä ja ottamaan vastuuta perheen toimeentulosta. Sen lisäksi 
luonto antoi mielikuvitusrikkaan leikkiympäristön leikkikaluineen. Kivet, kävyt, 
sarvet ja kaarnat olivat oivia leluja: 

H1: Sitten meillä oli lehmätkin. Ne oli kivistä tehdyt ne lehmät. Meillä ku oli 
oikiatki lehemät, niin me panimma niille kivilleki omien lehemien nimet. Ja 
siellä me leikimmä niitteen lehmien kanssa. Kävyt oli niinkun porot. Kaikean-
laista tuommosta, ettei ostettu kyllä mittään. Sitten kun tuli, kevät niin me 
olimme jo vähän isommat, osa isommat ja siellä oli lehemän polut ja veet ja 
uitimma keppejä. Teimmä venneitä ja niitäki uitimma. (H:1.10.18.) 

Luonnossa kuluivat haastateltavien lapsuuden päivät. Saamelaisen varhaiskasva-
tuksen arjen käytäntöjen oppaan (Saamelaiskäräjät, 2013, s. 15) mukaan luontoyh-
teys merkitsee muun muassa lähiympäristön tuntemista ja luonnon kunnioittamista. 
Kahdeksan vuodenaikaa ohjaavat saamelaisten vuotuiskiertoa ja määrittävät ajan-
käyttöä. Siitä syystä on hyvin luonnollista, että lasten temmellyskenttä on ja on 
ollut hyvin laaja. Monipuoliset taidot luonnon ja sään kanssa toimivaan yhteiseloon 
opittiin pienestä pitäen. (Hirvonen, 2018.) 
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Vierellä oppiminen  

Perinteisesti saamelaisyhteisössä kasvatuksen ei koettu olevan mitään erillistä toi-
mintaa tai erillisiä toimia, vaan lapset on otettu aina mukaan kodin töihin tai he ovat 
kulkeneet aikuisten mukana aina oikeissa töissä. Samalla lapset oppivat myös toi-
siltaan ja isommat huolehtivat pienemmistä aikuisten vahtivan silmän alla. (Saa-
melaiskäräjät, 2013, s. 28, 30; Sieppi, 2018.) Haastateltavat kertoivat monenlaisista 
kokemuksista, jolloin he pääsivät vanhempansa mukaan porotöihin, heinätöihin, 
ansoja kokemaan, ongelle tai jäkälännostoon (Hirvonen, 2018). Kasvatus on siis 
ollut koko ajan läsnä kaikessa toiminnassa; aikuiset ohjasivat lapsiaan omien töi-
densä lomassa (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 11). Kullekin annettiin vapaus oppia 
omassa tahdissaan omien yritysten ja kautta “kyllä se vielä oppii, kun vähän kas-
vaa”-periaatteen mukaisesti (Balto, 2003, 2008). Lapselle annettiin paljon aikaa ja 
tilaa oppia; heidän ei tarvinnut alkaa liian varhain, eikä kaikkien tarvinnut oppia 
kaikkea (Magga, 2017). Merkillepantavaa on myös se, että lapsi saa kehittää omaa 
kiinnostuksen kohdettaan eli jos on erityisen kiinnostunut porotöistä, niin hän pää-
see mukaan porotöihin. Jos puolestaan sisällä tehtävät keittiötyöt ovat enemmän 
mieleen, saa lapsi osallistua niihin (Hirvonen, 2018). 

Se, että̈ lapset saivat olla mukana kaikkialla aikuisten mukana tehtävien töiden 
ja elämän lomassa, tarjosi lapsille myös sosiaalisen kasvamisen mallia; mahdolli-
suuksia harjoitella sosiaalisten taitojen lisäksi myös sosiaalista havainnointikykyä 
erilaisissa tilanteissa eri ikäisten kanssa, ja nähdä miten minkäkinlaisissa tilanteissa 
tulee käyttäytyä. Sosiaalisen huomiokyvyn kehittyminen ja toisten ihmisten huo-
mioon ottaminen on siten ollut tärkeä osa kasvatusta. (Aikio, 2007, s. 55; 2010, s. 
58–59.) Sukulaisilla ja ikäihmisillä on ollut keskeinen rooli yhteisöllisen ja yhteis-
vastuullisen kasvatuksen lisäksi myös perinnetiedon säilymisen ja jakamisen kan-
nalta osana sukupolvien ketjua (Saamelaiskäräjät, 2013, s. 8).  

Vapaus ja vastuu 

Seuraavassa on kuvattu, kuinka yksi haastateltava kertoi vapaudesta sekä luotta-
muksellisen suhteen ja aikuisen roolin merkityksestä (ks. Hirvonen, 2018): 

H3: Minusta oli paras just se, ku äiti oli aina kotona, vaikka sillä oli paljon 
töitä. Niin ja se vapaus. Ei joka paikkaa vanhemmat vahtinu. Ne luottivat van-
hemmat lapsiin, että lapset pärjäävät. Vanhempien luottamus, että lapset ne 
siellä pärjäävät. (H:14.10.18.) 
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Saamelaislapset ovat saaneet siis paljon omaa tilaa omille toimilleen kokemustensa 
karttumiseksi – aikuiset eivät ole koko ajan pörränneet lastensa ympärillä ohjaile-
massa tai varoittelemassa heitä, vaan lapsille on annettu omaa aikaa miettiä omia 
ratkaisujaan ja kehittää siten omaa ajattelutaitoaan ja ongelmanratkaisukykyään. 
Aikuinen ei ole ollut aina edes tarjoamassa apua haastavissa tilanteissa, ettei lapsi 
luovuttaisi heti pahan paikan tullen, vaan paremminkin lapselle on annettu tilaa 
arvioida omaa avun tarvettaan. Useimmiten on kuitenkin oltu jossain lähettyvillä 
ja saatavilla, jos apua on kuitenkin tarvittu. On pelätty, että jos aikuinen on koko 
ajan liian liki, lapsi tottuu siihen, ja siten ei enää onnistukaan tehtävistä itsenäisesti, 
eikä huomaa voivansa selviytyä asioista yksinkin. (Boine & Saus, 2012, s. 77–80.) 
Boinen ja Sausin (2012, s. 77–80) saamelaisisien kasvatusstrategioita käsittele-
vässä tutkimuksessa tutkimuksen saamelaisisät ovat olleet myös tarkkoja siitä, että 
lapsen rajojen sisäpuolelle ei ole saanut mennä fyysisesti tai henkisesti liki sekaan-
tumaan pikkuasioihin, vaan lapsen on pitänyt saada kehittyä oman reviirinsä sisällä 
itse ja kokeilla omia rajojaan. Heidän sanojensa mukaan: ”Edes kukaan aikuinen ei 
pitäisi siitä, että ympärillä pyöritään kuin kärpänen”. Näin myös lapsen omia rajoja 
on kunnioitettu. Useamman haastateltavan kertoman perusteella lapsella – ihmi-
sellä – “olisi sisällään ja ympärillään ydin, jota on varottava loukkaamasta”. Myös 
Balto (2003) toteaa, että lapset eivät opi itse ajattelemaan, jos aikuiset järjestävät 
kaiken liian valmiiksi lapsille. 

Balton (2008, s. 13) mukaan saamelainen kasvatus sisältää vaatimuksia ja odo-
tuksia myös aikuisilta; heidän tulisi sopeuttaa oppimistilanteet lasten kannalta mah-
dollisimman hyödyllisiksi ja myös oma käytöksensä niissä niin kärsivälliseksi, että 
lapset saisivat kasvaa rauhassa, kerätä omia opin kokemuksiaan ja kehittyä oman 
tahtinsa mukaisesti. Lapsia ei erityisemmin neuvottu tai opetettu asioihin, ei myös-
kään laitettu tai pakotettu tekemään asioita, vaan lapselle annettiin mahdollisuuksia 
kokeilla, heti kun hän oli siihen valmis ja osoitti itse asiaan mielenkiintoa. Lapsia 
ohjattiin sitä vastoin kiertoilmaisuilla, tarinoilla tai kertomalla tapahtumista, mitä 
muille on tapahtunut. (Magga, 2017; Saamelaiskäräjät, 2009, s. 11). Lapsen on itse 
pitänyt siis osata oivaltaa monenlaisia asioita ja esimerkiksi yhdistää aikaisemmin 
oppimiaan erinäisiä asioita osaksi isompaa kokonaisuutta, joita ei ole hänelle erik-
seen kerrottu tai alleviivattu. Tekemisen tapoihin tai lopputuloksiin ei myöskään 
olla puututtu niin paljon, vaan oppijoille on annettu myös mahdollisuus arvostella 
itse omaa toimintaansa mahdollisimman realistisesti. (Aikio, 2010, s. 38, 47.)  



 

189 

Tasa-arvoinen lapsikäsitys ja integriteetin suojelu 

Keskeistä saamelaisessa kasvatuksessa on ollut, että lasta on pidetty samanarvoi-
sena aikuisten kanssa ja lapsen ihmisarvoa on korostettu kasvatuksessa (Aikio, 
2010, s. 41, 43). Lapselle on puhuttu kuten aikuiselle, lisäksi hänen mielipiteitänsä 
on kuunneltu ja kunnioitettu. Eriävistä mielipiteistä on keskusteltu sen sijaan, että 
vanhemman mielipide olisi aina voittanut. Iän tuomaa hierarkiaa ei ole esiintynyt 
eikä tasa-arvoisen ajattelun johdosta kukaan ole käskenyt tai määrännyt toisen puo-
lesta asioita. (Magga, 2017.) Sitä vastoin antamalla lapselle vastuuta – esimerkiksi 
mahdollisuuksia päättää joistakin asioista itse – on vältytty siltä, ettei koko ajan ole 
pitänyt olla ohjastamasta tiukalla kädellä ja päättämässä asioita heidän puolestaan 
(Boine & Saus, 2012, s. 77). 

Integriteetin suojelu, itsemääräämisoikeuden ja kasvojen säilyttäminen tuntuu 
myös olevan ihailtavan paljon läsnä saamelaisessa kasvatuksessa (Boine & Saus, 
2012, s. 76, 81). Esimerkiksi vaikeita asioita ei oteta missä vain tilanteessa puheeksi 
ja silmiin katsomista puhuttelun aikana sallitaan välttää, jotta puhuteltavan ei tar-
vitsisi tahtomattaan paljastaa tunteitaan toiselle. Lisäksi keskustelulle pyritään löy-
tämään sopiva tilaisuus, jossa lasta ei painosteta, vaan integriteettiä kunnioitetaan 
ja puhuminen tapahtuu vierekkäin tasa-arvoisessa keskustelussa. Odotetaan siis so-
pivaa tilannetta, ja vuoropuhelu harkitaan tarkkaan. Myöskään samasta aiheesta ei 
tarvitse puhua koko ajan. (Boine & Saus, 2012, s. 74–78.) 

Esimerkiksi jos isä havaitsee, että lapsi ei halua keskustella vaikeista asioista – 
ei yritetä väkisin, vaan annetaan ajan tehdä tehtävänsä. Sen aikaa isät voivat miettiä 
vaihtoehtoisia tapoja lähestyä lasta; tarkkailla ja tutkia omaa epäilystään ja arvioida 
sen perusteella, milloin asiasta on parasta alkaa keskustella. Isät pyrkivät myös 
käynnistämään keskustelun tilanteissa, joissa keskittyminen kohdistuu samaan asi-
aan, esimerkiksi televisiota katsellessa, tulen ääressä tai autossa istuessa. Epäsuo-
ralla toiminnalla, rajojen asetuksilla ja esimerkiksi sanattomalla viestinnällä on 
voitu kertoa paljon asioita. Saamelaisisien mukaan, suoraan toteutettu rajojen aset-
taminen voi sitä vastoin monella tapaa olla vahingollista integriteetille ja itsemää-
räämisoikeudelle. (Boine & Saus, 2012, s. 78–81.) ”Tasavertaisuus tuntuu olevan 
avain kunnioituksen ja toisen arvostamiseen”, kirjoittavat Boine ja Sausekin (Boine 
& Saus, 2012, s. 81). 
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Duaali 

Eräs saamelaisen kasvatuksen erityispiirre, joka tukee ajatusta siitä, että lapset ja 
nuoret on nähty tasa-arvoisina yhteisön jäseninä aikuisten kanssa, on duaalin eli 
kaksikon käyttäminen puheessa. Se tarkoittaa, että verbejä taivutetaan yksikön ja 
monikon lisäksi myös me / te / he kaksi -muodoissa. Käyttämällä duaalia voidaan 
muun muassa keventää aikuisen autoritäärisyyttä ja valtaa suhteessa lapsiin ja nuo-
riin. Esimerkiksi sen sijasta, että vanhempi osoittaisi yksin lapselleen suoria käs-
kyjä tai kieltoja, voi hän ottaa itsensä puhumisen tasolla epäsuorasti mukaan teke-
miseen: “Nyt meidän (kahden) täytyy hieman vähentää kelkalla ajamista, jotta 
säästämme bensakuluja” (huomaa myös kiertoilmaisun käyttäminen). Vaikka to-
dellisuudessa kelkalla on ajanut nuori yksin, osoittaa vanhempi epäsuoran kiellon 
samalla myös itseensä. (Balto, 1997, s. 112.) 

Näin toisen ihmisen integriteettiä on pystytty suojelemaan duaalin ja muiden 
epäsuorien kasvatustapojen avulla. Duaalin käyttö on varmasti edesauttanut myös 
yhteyden tunteen ja me-hengen vahvistumista, sekä parantanut sidettä aikuisen ja 
lapsen välillä. (Sieppi, 2018.) Duaalin käytöllä lapselle voidaan myös viestiä, että 
häntä ei jätetä yksin ikävissäkään tilanteissa, sitä vastoin aikuinen voi ottaa “hen-
kisesti” osaa jopa lapsen häpeään. Käyttämällä duaalia aikuinen voi siis estää lasta 
menettämästä yksin omia kasvojaan. Esimerkiksi jos lapsi on kaatanut maitopurkin 
vahingossa pöydälle, vanhempi voi sanoa: “Mitenkäs meille (kahdelle) nyt näin 
kävi, siivoamme (yhdessä) sen pois”. (Länsman, 2016.) 

Kärsivällisyys  

“Kyllä se vielä oppii kun kasvaa”-kuvastaa hyvin saamelaisten vanhempien kärsi-
vällistä asennetta suhteessa lastensa toimiin (Sieppi, 2018). Sanonta kiteyttää sa-
malla saamelaisen käsityksen ihmisen oppimisesta ja kehittymisestä, joka on ollut 
keskeisessä asemassa saamelaisessa kasvatuksessa. Eli sen, että lapselle annetaan 
mahdollisuus oppia omien kykyjensä mukaan omassa tahdissa, aikuisen osoittaessa 
lapselle positiivisia odotuksia, uskoa ja luottamusta hänen kykyihinsä. Epäonnistu-
misesta ei rankaistu, vaan sen ymmärrettiin kuuluvan osaksi oppimisprosessia. 
(Balto, 2003; 2008, s.13.) Ei esimerkiksi ollut niin vaarallista, jos lapsi epäonnistui 
tehtävissään, vaan tärkeintä oli päästää lapset yrittämään ja kokeilemaan asioita itse.  

Vanhemmat olivat ymmärtäneet, että lapsen täytyi saada tilaisuuksia ja mah-
dollisuuksia kerryttää itselleen monenlaisia kokemuksia. Toisin sanoen; lapselle oli 
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suotava rauha kasvaa ja lapset olivatkin tottuneet oppimaan yrityksen kautta. Epä-
onnistumisen jälkeen voitiin todeta: “Kyllä se vielä oppii kun vielä vähän kasvaa”, 
ja yleensä epäonnistumisistakin löydettiin aina jokin hyvä puoli, lopputuloksesta 
huolimatta. (Balto, 1997, s. 12; 2003.) Vaikka lapsella ei ollutkaan vielä kaikkea 
samaa tieto-taitoa kuin aikuisella, hänelläkin oli oikeutensa ja tarpeensa pitää oma 
ihmisarvonsa (Balto, 2008, s. 14). Tärkeää oppimisessa on Balton (2008, s. 53) 
mukaan on ollut myös se, että oppimistilanteet on järjestetty oppijoiden kannalta 
niin “hyviksi tilanteiksi” kuin mahdollista, että oppijalle on jäänyt opetustilanteesta 
hyvä mieli. Pärjäämiskokemusten myötä on voitu lisätä myös lapsen itsetuntoa 
(Balto, 2008, s. 58). 

Joka tapauksessa saamelainen epäsuora ohjaustapa ja sallivuus omille kokei-
luille sisältää ajatuksen, että virheistä voi oppia menettämättä kasvojaan. Ohjaus-
tapa on positiivinen ja se edesauttaa myös lapsen pärjäämisen ja itseluottamuksen 
kasvua, kun lapsi näkee, että aikuinen luottaa häneen ja antaa hänen yrittää. (Saa-
melaiskäräjät, 2013, s. 29.) Kyllä se vielä oppii -pedagogiikka on siis edesauttanut 
lasta kasvamaan itsenäiseksi ihmiseksi lannistumattoman yrittämisen myötä. It-
sepärjäämisharjoitukset ovat myös harjoittaneet lapsia pärjäämään monien vastoin-
käymisten edessä, arkipäivän velvollisuuksissa eri elämänaloilla. Kun lapsi ei ole 
pelännyt epäonnistua, on hän saattanut viimein jopa onnistua. (Sieppi, 2018.) 

Tarinointi ja kertomaperinne 

Tarinat olivat oiva keino lasten kasvatuksessa. Haastateltavien lapsuudessa ei ollut 
lastenhoitajia, joten tarinoiden hahmot toimivat ylimääräisinä lastenkaitsijoina. Re-
vontuliin, ukkoseen ja veteen, yleisemmin luonnonvoimiin, liittyi vahvoja käsityk-
siä. Tarinat olivat epäsuoran kasvatuksen keino. Tarinankerronta oli myös taitolaji, 
joka vei haastateltavat mielikuvitusmatkalle. (Hirvonen, 2018.) Lisäksi saamelai-
nen kertomaperinne on rikas ja monipuolinen saamelaisen maailmankuvan kuvas-
taja ja muodostaja, jonka tehtävä on perimätiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. 
Kertomusten kautta lapsi oppii hahmottamaan maailmaa ja kulttuuria kokonaisval-
taisesti ja myös ottaa opiksi toisten kokemuksista. (Aikio, 2010, s. 65–68.)  

Tarinoiden ja kertomusten hyvien ja huonojen esimerkkien kautta vanhemmat 
ovat voineet opettaa lapsilleen siis haluamiansa arvoja, normeja ja moraaleja (Balto, 
1997, s. 105, 115). Faktatiedon lisäksi kertomukset ovat välittäneet lapsille myös 
asenteita ja tunnesisältöjä – lasten ulkoista ja sisäistä elämänhallintaa on myös 
voitu kehittää tällä kasvatuksen keinolla. (Saamelaiskäräjät, 2013, s. 29.) Ja vaikka 
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suullinen perinne kertoo menneestä, se on antanut myös neuvoja nykyhetkeen ja 
muodostanut perustan tulevaisuudelle (Kuokkanen, 2000, s. 37).  

Kertomaperinne on välittänyt saamelaisen perinteisen tietämyksen mittavan 
kokonaisuuden elämässä pärjäämisestä suullisena perintönä sukupolvelta toiselle. 
Hiljainen tieto paikoista, luonnosta, ihmisistä, suvuista ja yhteisöistä on muuttunut 
sanalliseksi, mytologian, historian ja elämänkerran sekoituksina. (Saamelaiskäräjät, 
2009, s. 12.) Toisten ihmisten elämistä kertovien kertomusten avulla ihmiset ovat 
voineet kerryttää omaa tietoaan eri elämän alueilta. Tätä kollektiivisen muistin ko-
kemustietoa on voitu soveltaa ja käyttää hyödyksi monissa valinta- ja ongelmati-
lanteissa. Mitä enemmän ihmisillä on ollut kokemustietoa, sitä paremmat mahdol-
lisuudet on ollut pärjätä. (Aikio, 2010, s. 70.) 

Itseohjautuvuus ja laaja-alainen osaaminen 

Saamelaisessa kasvatuksessa pärjäämisen ihanne on ollut, ja on edelleen, yksi kas-
vatuksen keskeisimpi teemoja. Kasvatuksen tavoitteena onkin siten monipuolinen 
persoonallisuus ja laaja-alainen osaaminen (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 11) ja siten 
mahdollisimman hyvä selviytymiskyky, jonka avulla ihminen voi hallita elämäänsä 
niin ulkoisesti kuin sisäisestikin ja selvitä jopa suuristakin elämänmuutoksista. (Ai-
kio, 2007, s. 1; 2010, s. 13). Keskeisimpiä tavoitteita on edistää lapsen itsenäistä 
elämässä pärjäämistä ja itseohjautuvuutta erilaisissa tilanteissa yksin ja yhdessä 
muiden kanssa (Balto, 2008, s. 58, 60; Saamelaiskäräjät, 2013, s. 28).  

Erityisen oleellista on myös välittää lapselle asenne ja luottamus siihen, että 
ihminen voi oppia kaikkea. Lyhyesti ilmaistuna lasta pyritään valmistamaan elämää 
varten niin, että käytännön taitojen hallinnan lisäksi hän myös alkaa uskoa omaan 
jaksamiseensa, omiin kykyihinsä ja osaamiseensa, sekä löytää haasteisiinsa ratkai-
suja itsenäisesti. Saamelaisen näkemyksen mukaan itseohjautuva ihminen onnistuu 
käytännön töissä ja hänellä on kykyä pohtia asioita ja ratkaista ongelmia nopeasti-
kin syntyvissä tilanteissa – myös sosiaalisissa tilanteissa (Balto, 2008, s. 58, 60–
61). 

Hyvän itseohjautuvuuden ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä edesauttaa 
mm. selkeä minäkuva, vahva itsetunto, hyvä itsearviointikyky, sosiaaliset taidot, 
sopeutumiskyky ja huomio- ja havainnointikyky, jota saamelaiset pyrkivätkin ke-
hittämään kasvatustoimissaan (Aikio, 2007, s. 57). Pärjäämiseen kuuluu materia-
listinen turvallisuus, mutta myös siis fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Hyvät voi-
mat psyykkisellä puolella; mielenrauha, tunteiden hallinta, tyytyväisyys, luovuus, 
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kekseliäisyys ja se, että kykenee käyttämään hyödyksi omia voimavarojaan, ovat 
myös oleellisia seikkoja. (Aikio, 2010, s. 13.)  

Elämässä pärjääminen on vaatinut siis monialaista osaamista. Aikion mukaan 
saamelaisessa yhteiskunnassa ei olekaan pärjännyt vain “yhden asian ihminen”, 
vaan yksilön on pitänyt ymmärtää ja osata monen alan asioita pärjätäkseen. Kasva-
tuksen tavoitteena on saada lapsi kiinnostumaan monenlaisista asioista ja myös op-
pia ajattelemaan kokonaisvaltaisesti. Opetettavia asioita ja ilmiöitä on osatava aja-
tella kokonaisuutena, jossa kaikki asiat liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. (Aikio, 
2010, s. 46–47.)  

Myös arvojen mukaan eläminen ja sosiaalinen lahjakkuus kuuluu pärjäämisen 
käsitteeseen (Aikio, 2010, s. 13). Lasten on opittava, etteivät he ole yksin tässä 
maailmassa, vaan toisetkin on otettava huomioon. Esimerkiksi pääseminen yksi-
mielisyyteen muiden kanssa on ollut myös tavoiteltavaa (Balto, 2008; Boine & 
Saus, 2012, s. 73–74). Kasvatuksen tavoite on selkeästi yhteydessä yksilöllisten 
arvojen ja kehityksen siirtämisessä kollektiiviseen kehitykseen ja yhteistoimintaan. 
Tarkoituksena on edistää samalla sekä yksilön että yhteisön selviytymistä. (Boine 
& Saus, 2012, s. 72.)  

Lopuksi  

“Eihän siinä tarvinnut vanhempia, ku lapsia oli niin paljon. Mehän itte kek-
simme leikit ja hommasimma mitä tarvi. Eihän siinä tarvittu vanhempia. Me 
mentiin ulos ja leikittiin kaikenlaista.” (H:1.10.18.) 

Tutkimustuloksiemme siivittäminä mietimme, kuinka nykypäivän varhaiskasva-
tusyksiköiden toiminnassa voitaisiin ottaa entistäkin paremmin huomioon opinnäy-
tetöissämme käsittelemiämme saamelaisen varhaiskasvatuksen arvoja ja erityis-
piirteitä. Ja miten niitä voisi vahvistaa jokapäiväisessä arjessa näkyviksi ja kuulu-
viksi valinnoiksi? Kärjistäen pohdimme, olisiko mahdollista saada saamelaisen 
varhaiskasvatuksen tavaramerkeiksi jopa esimerkiksi itse tehdyt lelut tai vierellä 
oppimisen, tai voisiko ne lanseerata näkyvämmäksi osaksi saamelaisen varhaiskas-
vatuksen käytänteitä? Pohdimme myös, mitä vaatisi se, että saamelaisen päiväko-
din pedagogisen toiminnan lähtökohtana ja keskiössä todella olisi ensisijaisesti 
vuotuiskiertoon liittyvät aikuisten toimet. Lasten kanssa tehtävät toiminnat saame-
laisessa varhaiskasvatuksessa määräytyisivät aikuisten töiden vuotuiskierron mu-
kaisesti ja tämä olisi kaiken suunnittelun lähtökohtana. Aikuisten toimien tarjo-
amien esimerkkien myötä lapset joko kehittelisivät omia opettavaisia leikkejään tai 
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osallistuisivat kykyjensä mukaan tekemiseen aikuisten vierellä. Tärkeintä mieles-
tämme olisi, että kasvattajat näkisivät pedagogiset mahdollisuudet ja ulottuvuudet 
jokaisessa arjen askareessaan, liittyi se tavaroiden korjaamiseen, taljojen naulaami-
seen kuivumaan seinälle, verimakkarataikinan tekoon tai kaupassa käymiseen. 
Kasvattajien olisi myös tärkeä tiedostaa, mitä monin tavoin hyvää valmiiden lelu-
jen puuttumisessa on ja minkälaisia pedagogisia mahdollisuuksia tähän yhteyteen 
saa liitettyä. 

Hyviä kokemuksiakin löytyy jo kentältä. Vierellä oppimisen metodia ja sen 
soveltamista on pohtinut Bigga-Helena Magga, joka sanojensa mukaan aluksi suh-
tautui epäillen tämän metodin soveltamiseen kouluopetuksessa. Hän kuitenkin 
päätti kokeilla, mitä tapahtuu, jos hän ottaa kutimet mukaan kouluun ja alkaa esi-
merkiksi kutomaan opetuksen lomassa aina kuin mahdollista. Lopputulemana op-
pilaat oppivat kutomaan sukkia viidellä puikolla ilman sanallisia ohjeita vain kat-
somalla opettajan kutomista. Lapset alkoivat auttamaan ja opettamaan toinen toisi-
aan kutomisessa. Eli vierellä oppiminen kuitenkin onnistui – jopa kouluympäris-
tössä. (Magga, 2017.) Näin oppiminen sai myös muitakin elementtejä, kun vierellä 
oppimisen menetelmä otettiin osaksi koulun menetelmällistä kirjoa. 

Jotta tällaiset valtakulttuurista poikkeavat vaihtoehtoiset toimintatavat saisivat 
kannatusta ja muuttuisivat arkea leimaaviksi toimiviksi käytänteiksi saamelaisessa 
varhaiskasvatuksessa, on taustalla oltava tiedostamista ja yhteisymmärrystä alan 
toimijoiden kesken. Koulutuksen merkitystä tässä ei voi vähätellä. Vähemmän 
esillä olevien kasvatusarvojen piilottaminen arjen toimintoihin pitäisi olla vielä 
enemmän tietoista ja aktiivista. Joka tapauksessa erityisen tärkeää olisi käydä ar-
vokeskustelua kaikkien varhaiskasvatuksessa toimivien toimijoiden kesken ja poh-
tia ennen kaikkea yksikkökohtaisesti, mitkä arvot luovat toiminnan kivijalan ja mi-
ten näitä arvoja ja monia merkityksiä asioiden tekemiseen voi sisällyttää. Vain yh-
teisymmärryksen avulla on mahdollista luoda toimivaa ja tarkoituksenmukaista toi-
mintaympäristöä vastaamaan enemmän saamelaisen varhaiskasvatuksen syvempiä 
arvoja ja erityispiirteitä.  

Uudenlaisen toimintakulttuurin luomisessa merkityksellistä on myös se, että 
kasvattajat suunnittelevat, arvioivat ja ennen kaikkea toteuttavat visioitaan rohke-
asti ja ennakkoluulottomasti. Vastuu ja valinnat saamelaisen varhaiskasvatuksen 
kehittämisessä ovat täten aikuisten käsissä. Varhaiskasvatus päiväkodeissa ja kieli-
pesissä on vaativaa tiimityötä, siten myöskään säännöllisten tiimipalaverien ja työ-
iltojen merkitystä ei pidä unohtaa yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi sekä laa-
dukkaan toiminnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
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“Kun eihän siihe aikaan ollu nukkeja meillä. Äiti teki sitten nuken. Semmosesta 
puutikusta vuoli pään ja vartalon ja siihen laitettiin. Mulla oli punanen läninki. 
Kankaaseen laitettiin pään reikä ja toisella kankaalla sito sen siihen.” (H: 
14.10.2018.) 
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