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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 
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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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