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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-
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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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