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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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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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