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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä on saamelainen epäsuora kasvatus. 

Aiempi tutkimus aiheesta on vähäistä, joten toisena tavoitteena on ollut koostaa kattava katsaus 

aiheesta saamelaisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Tarkastelen epäsuoraa kasvatustapaa erityi-

sesti tasa-arvon näkökulmasta. Tiiviissä ja pienessä yhteisössä ankaran luonnon keskellä on 

ollut poikkeuksellisen tarpeellista tulla toimeen muiden kanssa. Tämä on hionut ja jalostanut 

saamelaisten keskinäisiä vuorovaikutustapoja, myös suhteessa lapsiin. Saamelainen kasvatus 

perustuukin siten tasa-arvoiselle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle, millä olisikin paljon an-

nettavaa suomalaiselle kasvatusajattelulle.  

 

Olen koostanut tutkielmani kirjallisuuskatsauksena aikaisemman tutkimustiedon ja kirjallisuu-

den pohjalta. Esittelen työssäni aiheeseen liittyvät keskeiset näkökulmat, tutkimustulokset ja 

johtavat tutkijanimet, erityisesti Asta Balton ja Aimo Aikion. Lisäksi tarkastelen, mitä saame-

lainen varhaiskasvatussuunnitelma aiheesta sanoo, ja mihin Saamelaiskäräjien arjen käytäntö-

jen opas kehottaa. Olen jakanut kirjallisuuskatsaukseni tutkimustulokset kahteen osaan. Ensim-

mäisessä esittelen kasvatusfilosofian tavoitteet eli ideaalin, joiden avulla voimme paremmin 

ymmärtää epäsuoran viestinnän merkitystä kasvatuksessa. Toisessa osassa käsittelen niitä epä-

suoria kasvatuksen keinoja, joilla näihin tavoitteisiin on pyritty. Näitä ovat muun muassa vie-

rellä oppiminen, sallivuus omille kokeiluille, non-verbaalinen viestintä, kiertoilmaisut, tarinan-

kerronta sekä rinnakkain keskustelu. 

 

Tutkimustuloksieni mukaan saamelaisessa epäsuorassa kasvatuksessa korostuu etenkin luotta-

mus lapsen kykyihin, vanhempien kärsivällisyys, tekemällä oppiminen ja vanhempien esi-

merkki sekä yksin ja yhdessä pärjääminen. Lisäksi epäsuorat ohjaustavat kehittävät lapsen 

omaa ajattelutaitoa ja antavat lapselle mahdollisuuden toimia rakentavasti. Epäsuora kasvatus 

suojelee myös lapsen loukkaamattomuutta ja henkilökohtaisia rajoja, mikä viestii lapselle kun-

nioitusta. Kun ohjaaminen ei ole ollut suoraa ja pakottavaa, ei ole esiintynyt myöskään vasta-

hakoisuutta tai vastustusta. Epäsuora kasvatus sisältää myös paljon väärintulkittua vapautta. 

Välinpitämättömyyden sijasta vapaus harjoittaakin lapsen vastuunottokykyä ja itsenäisyyttä. 

Tutkimus tuo esille myös sen, että epäsuoran kasvatuksen ideologiaa voidaan nähdä nykyään 

myös esimerkiksi positiivisessa pedagogiikassa. Lisäksi uusimmat varhaiskasvatuksen ohjeis-

tukset ja näkemykset tukevat saamelaispedagogiikkaa toteutumaan. 
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Dán kandidáhtadutkamuša ulbmilin lei čielggadit, mii lea sápmelaš eahpenjulges bajásgeassin. 

Árat dutkamuš lea uhccán, nu ahte nubbin ulbmilin lea leamašan čohkket viiddes geahčastaga 

fáttás sápmelaš árrabajásgeassima atnui. Guorahalan eahpenjulges bajásgeassinvuogi 

erenomážit dásseárvvu geahččanguovllus. Deahtis ja smávva servošis garra luonddu guovdu 

lea leamašan erenomáš dárbbašlaš birgehallat earáiguin. Dat lea sadján ja ovdánahttán sápme-

laččaid gaskasaš gulahallandáidduid, maiddái mánáid ektui. Sápmelaš bajásgeassin 

vuođđuduvvá dásseárvosaš ja gudnejahtti gulahallamii, mas livččiige olu addinláhkái suopme-

laš bajásgeassinjurddašeapmái.  

 

Lean čohkiidan iežan dutkamuša girjjálašvuođageahčastahkan árat dutkamušdieđu ja girjjálaš-

vuođa vuođul. Ovdanbuvttán barggustan fáddái laktáseaddji guovddáš geahččanguovlluid, dut-

kanbohtosiid ja njunuš dutkiid, erenomážit Asto Balto ja Aimo Aikio. Dasa lassin dárkkodan, 

maid sápmelaš árrabajásgeassinplána áššis dadjá, ja masa Sámedikki árgga geavadagaid ofelaš 

ávžžuha. Lean juohkán iežan girjjálašvuođageahčastaga guovtti oassái. Vuosttažis ovdan-

buvttán bajásgeassinfilosofiija mihttomeriid dahjege ideála, maiguin mii sáhttit buorebut áddet 

eahpenjulgesvuođa mearkkašumi bajásgeassimis. Nuppi oasis gieđahalan daid eahpenjulges 

bajásgeassima vugiid, maiguin dáidda mihttomeriide lea figgojuvvon. Dákkárat lea earret eará 

bálddas oahppan, lohpi iežas iskkademiide, non-verbála gulahallan, eufemismmat, máinnas-

teapmi sihke bálddalagaid ságastallan.  

 

Iežan dutkanbohtosiid mielde sápmelaš eahpenjulges bajásgeassimis deattuhuvvá erenomážit 

luohttámuš máná dáidduide, vánhemiid gierdevašvuohta, dahkama bokte oahppan ja vánhemiid 

ovdamearka sihke okto ja ovttas birgen. Lassin eahpenjulges stivrenvuogit ovddidit máná iežas 

jurddašandáiddu ja addet mánnái vejolašvuođa doaibmat kreatiivvalaččat. Eahpenjulges 

bajásgeassin suodjala maiddái máná loavkašuvvamis ja persovnnalaš rájáid, mii čujuha mánnái 

gudnejahttima. Stivren ii leat leamašan njulges dahje bákkoheaddji, nu ahte ii leat maiddái bo-

ahtán ovdán vuosteháhku dahje vuostálastin. Eahpenjulges bajásgeassin sisttisdoallá maiddái 

ollu boastut dulkojuvvon friddjavuođa, mii berošmeahttunvuođa sajis hárjehahttáge máná návc-

caid váldit ovddasvástádusa ja iehčanasvuođa. Dutkamuš buktá ovdan maiddái dan, ahte 

eahpenjulges bajásgeassima ideologiija sáhttá gávdnat dálááigge maiddái ovdamearkka dihte 

positiiva pedagogihkas.  

 

Čoavddasánit: sápmelaš eahpenjulges bajásgeassin, sápmelaš bajásgeassinárvvut, sápmelaš 

bajásgeassinfilosofiija, sámepedagogihkka, gudnejahttin bajásgeassimis, dásseárvosaš 

mánnááddejupmi, positiiva pedagogihkka 
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1  Johdanto 

Lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi on noussut viime aikoina yhteiskunnassamme julkiseen 

keskusteluun. Etenkin positiivisen minäkuvan merkitystä korostetaan; sen kehittymistä ja säi-

lymistä on tuettava, sillä millään muulla tietotaidolla ei ole merkitystä, jos ihminen ei pysty tai 

halua soveltaa oppejaan käytännön elämässään - esimerkiksi erilaisten tunnelukkojen tai muun 

estyneisyyden seurauksena. Ja toisaalta, kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee myös akateemis-

ten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016.) Positiivisen 

pedagogiikan avulla olisi mahdollista saada siis niin yksilöt kuin koko yhteisökin kukoistamaan 

(Leskisenoja, 2016, 34). Myös saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma korostaa varhaiskas-

vatuksen roolia lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä; varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

“edistää ensisijaisesti lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia” (Saamelaiskäräjät, 2009, 7).  

Vaikka autoritäärinen ja lapsia aliarvioiva kasvatusilmapiiri onkin hyvää vauhtia muuttumassa 

myönteisemmäksi - oman kokemukseni mukaan kyseenalaista vallankäyttöä on vielä, myös 

ammattilaisten tasolla. Vallankäyttö voi ilmetä suorina komentoina, tottelemisen odotuksena, 

myös uhkailuna, kiristyksenä, lahjontana, suostutteluna, rajoittamisena, pahimmillaan jopa ran-

gaistuksina tai kurittamisena (Gjerstad, 2015). Kasvatus voi edelleen pahimmillaan olla vallan 

väärinkäyttöä, toteaa myös lapsiasiavaltuutettumme Tuomas Kurttilakin tänä vuonna 

(19.02.2018) Ylelle antamassaan haastattelussa. Epäjohdonmukaisia rangaistuksia saatetaan 

käyttää sen sijasta, että lapsille puhuttaisiinkin todenmukaisista seuraamuksista. Esimerkiksi 

kun lapset riitelevät leluista, lelut hyllytetään eli näennäinen ongelmanaiheuttaja poistetaan, sen 

sijasta, että käytettäisiinkin tilanne hyväksi opettaa lapsille vuorovaikutustaitoja. Tällaisten rii-

tatilanteiden jälkeen saatetaan vielä painostaa lapsia pyytämään anteeksi. Haitallinen vallan-

käyttö on jo niin normaalia monille, että sitä ei enää edes tunnisteta tai kyseenalaisteta. Meidän 

tulisikin miettiä, miten käyttäisimme valtaamme mahdollisimman hyvin, sillä lähes aina se on 

läsnä jossakin muodossa (Gjerstad, 2015, 13).  

Vääristyneestä vallankäytöstä kertoo myös ajatteluvääristymä siitä, että lapsilta tunnutaan odot-

tavan automaattista vanhempien kunnioitusta, ilman että aikuisten täytyisi kunnioittaa lapsiaan. 

Myöskin se, että yksinäisyys on muodostunut koko kansanterveyttämme uhkaavaksi ongel-

maksi, kertoo siitä, että vuorovaikutustaidoissamme voisi olla parannettavaa. Lisäksi mielen-

terveyteen liittyvät häiriöt koskettavat jo joka toista suomalaista (Uusitalo-Malmivaara & Vuo-

rinen, 2016, 18). Panostamalla lasta kunnioittavaan ja positiiviseen vuorovaikutukseen sai-
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simme monta hyvää muutosta aikaiseksi yhteiskunnassamme. Huomio olisikin kiinnitettävä 

siihen, että aikuiset ensisijaisesti vaatisivatkin itseltään kunnioittavaa käytöstä lapsiaan kohtaan 

ja lakkaisivat aliarvioimasta lapsia. Lapset oppivat esimerkistä ja tarkkailevat vanhempia, joten 

sen mitä vaadimme lapsiltamme, tulisi näkyä myös meissä (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 

2016, 13).  

Ilokseni olen päässyt opintojeni aikana tutustumaan saamelaiseen epäsuoraan kasvatustapaan, 

jossa lasta kunnioitetaan sekä kohdellaan tasa-arvoisesti. Lasta on pidetty samanarvoisena ai-

kuisten kanssa ja lapsen ihmisarvoa on korostettu kasvatuksessa (Aikio, 2010, 41, 43). Integri-

teetin1
 suojelu, itsemääräämisoikeuden ja kasvojen säilyttäminen on tuntunut myös olevan 

ihailtavan paljon läsnä saamelaisessa kasvatuksessa (Boine & Saus, 2012, 76, 81). Toistaiseksi 

saamelainen epäsuora kasvatustapa näyttäytyykin minulle lähes vaistonvaraisena kunnioituk-

sena ja sensitiivisenä “puuttumisen taitona”, jossa non-verbaalinen viestintä, sosiaalinen älyk-

kyys, intuitiivinen viisaus sekä hienotunteinen kuulostelu on isossa osassa ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi vaikeita asioita ei oteta missä vain tilanteessa puheeksi ja sil-

miin katsomista puhuttelun aikana sallitaan välttää, jotta puhuteltavan ei tarvitsisi tahtomattaan 

paljastaa tunteitaan toiselle (Boine & Saus, 2012, 75-78).  

1.1 Tutkijana alkuperäiskansayhteisössä 

Koska kandidaatintutkielmani koskee alkuperäiskansaa, on otettava huomioon joitakin alkupe-

räiskansatutkimukseen liittyviä asioita. Ensinnäkin alkuperäiskansatutkimuksessa on tähdel-

listä korostaa mitä tarkoitusta varten, kenelle ja kuka tekee tutkimusta, sekä kuka on laatinut 

tutkimuksen raamit ja kuka tiedon julkaisee. (Smith, 1999, 10.) Alkuperäiskansat eivät halua 

enää olla ainoastaan tutkimuksen kohteita, vaan mieluummin tutkimuksen aktiivisia ja tasaver-

taisia tekijöitä ja omiin asioihinsa liittyviä neuvonantajia (Porsanger, 2008, 14). Tällainen ajat-

telu on osa dekolonisaatiota, joka tarkoittaa pitkäaikaista prosessia, jonka tarkoituksena on pur-

kaa siirtomaavallan vaikutukset, niin hallinnon, kulttuurin, kielen kuin psykologiankin tasolta 

takaisin alkuperäiskansalle itselleen (Smith, 1999, 98). Linda Tuhiwai Smithin (1999, 115-117) 

mukaan alkuperäiskansatutkimuksen päämääränä tulisikin olla pohjimmiltaan itsemäärämisoi-

                                                 
1 Integriteetti on kokoava käsite lapsen fyysiselle ja psyykkiselle olemassaololle: siihen sisältyy yksilön koko mi-

nuus, itsenäisyys, identiteetti, henkilökohtaiset rajat sekä loukkaamattomuus (Juul, 1998, 52). 
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keus, eli toisin sanoen yhteisön ideaalinen hyvinvointi. Tutkimuksen tekemisessä ja akateemi-

sessa maailmassa dekolonisaatio tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alkuperäiskansan oma tieto ja 

tutkimuksen tavat pitää hyväksyä samanarvoisiksi vallitsevien tapojen kanssa.  

Lisäksi tutkimuksien lähtökohdat, tarpeet ja kysymykset pitäisi tulla suoraan alkuperäiskansalta 

itseltään ja heillä pitää olla oikeus kontrolloida tietoa, tietämisen tapoja ja tutkimuksen meto-

dologiaa - omien arvojensa ja tarpeidensa mukaisesti. (Kuokkanen, 2009, 37.) Tämä suojelisi 

alkuperäiskansatietoa ainakin ulkopuolisten tekemiltä tulkintavirheiltä ja varmistaisi, että alku-

peräiskansojen tarpeet tulisi tutkimuksissa huomioitua. Lisäksi tiedon omistamisen kysymystä 

ja tutkimustulosten palauttamista takaisin alkuperäiskansalle pidetään tärkeänä (Porsanger, 

2008, 14). Tutkimustulokset pitäisi olla aina ensin alkuperäiskansan jäsenillä nahtävissä, jotta 

he voisivat kontrolloida tutkimuksesta syntyvän tiedon jakamista. Tärkeää olisi, että tiedon ja-

kaminen tehdään kulttuurisesti sopivalla tavalla ja kielellä, jota alkuperäisjäsenetkin ymmärtä-

vät. (Smith, 1999, 15-16.)  

Yllämainittujen asioiden johdosta alkuperäiskansatutkimusta tekevän henkilön on tuotava siten 

esiin oma positionsa suhteessa alkuperäiskansaan; onko hän kulttuurin sisä- vai ulkopuolinen 

tutkija ja kuinka hyvin hän esimerkiksi tuntee tutkittavan yhteisön perinteitä, osaako kieltä, 

mikä on statuksensa yhteisössä. Arvioitava on sitä, millaiset vaikutukset tutkijan positiolla on 

tutkimukseen. (Porsanger, 2007, 48–52.) Sisäpuolelta tulevan tutkijan on jatkuvasti reflektoi-

tava sellaisiakin asioita kriittisesti, joihin hän on kasvanut ja otettava huomioon, että tutkimus 

ja sen seuraukset saattavat koskettaa tutkijaa henkilökohtaisesti. Kummankin - niin sisäpuolisen 

kuin ulkopuolisen - tutkijan on joka tapauksessa oltava asenteeltaan yhtä eettinen, kunnioittava, 

reflektoiva ja kriittinen. (Smith, 1999, 137, 139) 

Itse olen kasvanut suomalaisessa perheessä vantaalaisessa lähiössä, mutta näkökulmiani saa-

melaiskulttuuriin on raottanut elämäni Inarissa; saamelainen mieheni, kuusitoista vuotta kestä-

nyt parisuhteemme, meidän yhteiset lapsemme ja perheemme pääelinkeino - poronhoito. Li-

säksi olen opiskellut saamen kieltä ja kulttuuria, ja olen valmistunut saamenkäsitöiden artesaa-

niksi. Nyt olen elänyt Inarissa jo yli puolet elämästäni. Vaikka lähtökohtaisesti olen ulkopuoli-

nen, nykyään positioni voisi olla osittain myös sisäpuolinen, eli lienen kenties siskkáldas out-

sider (Porsanger, 2007, 54-55), huomioon ottaen vielä osallisuuteni saamelaiseen lastentarhan-

opettajakoulutukseen, joka on suunnattu saamelaisille ja saamelaisyhteisön tarpeita vastaa-

maan. Motivaationi tämän tutkielman kirjoittamiseen on lisätä saamelaista kasvatustietoisuutta 
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ja tasa-arvoisen kasvatuksen arvostusta, jotta tulevien opettajien olisi helpompi siirtää saame-

laisia perinteitä käytäntöön ja myös perustella valintojaan niitä epäileville. Aion jakaa tämän 

tutkielmani etenkin saamelaisyhteisön käyttöön, tuoda näin oman osani saamelaista kasvatusta 

koskevaan keskusteluun. 
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2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia kirjallisuuden kautta saamelaista epäsuoraa kasvatusta, mitä 

se on ja miten sen on ajateltu tukevan lapsen kehitystä. Keskityn erityisesti sen lasta kunnioit-

taviin ja tasa-arvoisiin elementteihin. Tarkastelen asiaa myös vallankäytön näkökulmasta. Ha-

luan tuoda epäsuoran kasvatuksen käsitettä laajempaan tietoisuuteen, joten tarkoituksenani on 

tarjota tiivis kooste aikaisemmin tehdystä tutkimuksesta. Toivottavasti työni myös innoittaisi 

ihmisiä kehittämään vuorovaikutustaitojaan kohti kunnioittavaa kasvatustyyliä, sillä suomalais-

tamispolitiikan myötä myös saamelainen kasvatus on kokenut muutoksia. Kolonialismi on vai-

kuttanut paljon myös saamelaisopettajien mentaliteettiin (Balto, 2008, 9) - ja ylipäätään erot 

saamelaisen ja suomalaisen kasvatustavan välillä ovat nykyään pieniä (Aikio, 2007, 43). Sen 

takia toivon, että tutkimukseni hyödyntäisikin erityisesti saamelaista yhteisöä. Tutkimuskysy-

mykseni ovat: 

“Mitä on saamelainen epäsuora kasvatus?” 

“Mitä epäsuorilla kasvatustavoilla tavoitellaan?” 

Haluan myös painottaa, että työni ei käsittele sitä, mitä saamelaisessa kasvatuksessa todellisuu-

dessa välttämättä tapahtuu tai on tapahtunut. Varhaiskasvatuksessa käytäntö ei nimittäin usein-

kaan kohtaa hienoja ideaalejaan ja tavoitteitaan niiden kaikissa tarkoitusperissään, joita kir-

joissa ja ohjaavissa asiakirjoissa painotetaan. Vaan Wilhelm Flitnerin (viitattu lähteessä Siljan-

der, 2014, 87) sanoja mukaillen: sen todellisuuden, jota empiristi katselee, ja sen, mikä näyttää 

tukeutuvan arvofilosofiaan, välissä on maailma, jossa kasvatustodellisuus toteutuu. Kirjoitettu 

teoria ei myöskään määrää käytäntöjä, mutta ylös kirjattu teoria kuitenkin auttaa käytäntöä tu-

lemaan tietoisemmaksi itsestään (Siljander, 2014, 98). Marikaisa Laitin (2018) tuore väitöskirja 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus Suomessa puolestaan tarkastelee saamelaista varhais-

kasvatusta sen toteutumisen näkökulmasta. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Toteutan tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on käydä teo-

reettisesti läpi aihepiiristä aikaisemmin tehtyä tutkimusta ja kirjallisuutta. Katsauksessa esitte-

len muun muassa aiheeseen liittyvät keskeiset näkökulmat, tutkimustulokset ja keskeisimmät 

tutkijanimet (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2007, 252-256). Ensimmäisessä tutkimustulososi-

ossa paneudun siihen, minkälainen on kasvatuksen kohteena olevan ihmisen ideaali saamelais-

ten keskuudessa ja toisessa osiossa paneudun niihin käytännön keinoihin, joilla tätä ideaalia on 

tavoiteltu. Pyrin saamaan yhteenvedoksi kokonaisuuden siitä, mitä saamelainen epäsuora kas-

vatus on ja mitkä ovat sen pohjimmaiset tarkoitusperät. Ennakko-oletuksiini kuuluu, että saa-

melainen epäsuora kasvatus, joka voi vaikuttaa monen ulkopuolisen silmään liian vapaalta kas-

vatukselta, sisältääkin paljon hyviä elementtejä, jotka voisivat olla monille kasvattajille hyö-

dyksi. Yritän kuitenkin olla mahdollisimman tarkka ja vastata tutkimuskysymyksiini kirjalli-

suuden mukaisesti, ettei ennakko-oletukseni ohjaisi liikaa tutkimukseni kulkua ja jotta tutki-

mukseni tulos säilyisi mahdollisimman luotettavana. 

Päälähteinäni käytän ensisijaisesti saamelaisen kasvatuksen tutkijoiden Asta Balton ja Aimo 

Aikion kirjallisuutta ja tutkimuksia aiheesta. Myös Esle Målfrid Boinen ja Merete Sausin tut-

kimus Saamelaisisien kasvatusstrategioita on mukana katsauksessa. Lisäksi tarkastelen, mitä 

saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma aiheesta sanoo, ja mihin saamelaiskäräjien arjen käy-

täntöjen opas kehottaa. Käytän lähteinäni myös muitakin ajankohtaisia saamelaistutkimuksia, 

esimerkiksi Pigga Keskitalon ja Rauna Kuokkasen tutkimuksia. Lisäksi olen käyttänyt omaa 

kasvatusajatteluani paljon inspiroineen Thomas Gordonin kasvatusfilosofiaa ja hänen maail-

malla tunnettuja vuorovaikutusoppeja vuoropuheluna saamelaiselle kasvatusajattelulle.  

Koska kirjallisia lähteitä on edelleen vähän saatavilla alkuperäiskansatietoon liittyen, minunkin 

on ollut haaste löytää niitä aihepiiristäni. Onneksi suullisen perinteen voidaan nykypäivänä kat-

soa olevan suullista kirjallisuutta alkuperäiskansatutkimuksessa, eli “oratoriota”, jossa tarinat 

ovat teorioita (Kuokkanen, 2000, 34-35, 42). Alkuperäiskansaa koskevassa tutkimuksessa on 

nimittäin otettava huomioon se, että alkuperäiskansat saattavat käsittää asioita eri tavalla kuin 

valtaväestön ihmiset (Saamelaiskäräjät, 2013, 19). Alkuperäiskansojen käsitys esimerkiksi tie-

teestä ja tietojärjestelmistä on erilainen kuin länsimaisessa tieteentraditiossa. Ennen kirjoitus-

taitoa suullinen perinne on sisältänyt kaiken sen tiedon, mitä alkuperäiskansan keskuudessa on 

pidetty tärkeänä. (Kuokkanen, 2000, 34-35, 42). Sen tähden olen voinut käyttää myös saame-

laisten henkilöiden pitämiä luentoja ja luentomateriaaleja lähteinäni tässä työssäni.   
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4 Saamelainen epäsuora kasvatus 

Tutkimukseni viitekehyksenä toimii siis saamelainen kasvatusajattelu, joka on saamelaiskult-

tuurin mukaan hyvin laaja ja kokonaisvaltainen eri osa-alueiden summa, jossa kaikki osa-alueet 

liittyvät vahvasti toisiinsa. Saamelaisten on ollut sopeuduttava elämään pohjoisen luonnon an-

karissa olosuhteissa niukan luonnontuoton kanssa, mikä on määritellyt kasvatuksellisia erityis-

piirteitä (Aikio, 2007, 42) perinteisten elinkeinojen, niihin liittyvien käsitöiden, tarve-esineiden 

ja siten myös esimerkiksi pukukulttuurin lisäksi. Luonto ympärillä on muovannut kaikkea tie-

totaitoa, mitä luonnossa ja saamelaiskulttuurissa on tarvittu, jotta saamelaiset ovat pärjänneet 

pohjoisen karuissa olosuhteissa niin luonnon, itsensä kuin toisten ihmisten kanssa. Myös se, 

että saamelaiset ovat asuneet monen valtion ja kulttuurin paineessa on vaikuttanut kasvatuksen 

omaleimaisuuteen (Aikio, 2007, 42-43). 

Aikojen saatossa olosuhteet ja elämä on muuttunut paljon. Saamelainen kulttuuri on ollut isossa 

murroksessa viime vuosisatojen aikana sulauttamispolitiikan seurauksena; valtioiden tavoit-

teena oli sulauttaa saamelaiset pääväestöön vielä 1970-luvulle tultaessa. Joillakin saamelaisalu-

eilla saamelaiset ovat olleet länsimaisen koulukulttuurin piirissä jo kolmesataa vuotta, kun taas 

toisaalla vain neljäkymmentä vuotta. (Keskitalo, 2010, 27, 36; Keskitalo & Määttä, 2011.) Suo-

malainen yhteiskunta on luonut ja luo koko ajan paineita ja rajoja saamelaiskulttuurille, perin-

teisten elinkeinojen harjoittamiselle ja perinteiselle saamelaiselle kasvatustavalle. Esimerkiksi 

yhteiskuntarakenteiden muuttumisen myötä saamelaiset lapset eivät pääse enää yhtä paljon 

osallistumaan vanhempiensa töihin kuin ennen, koska oppivelvollisuus ja toimistoaika (klo 8-

16) sitoo heidät sisätiloihin (Keskitalo, 2017). Suomen puolella vuonna 1947 voimaantullut laki 

oppivelvollisuudesta toi kaikki saamelaiset lapset viimeistään yleisen oppivelvollisuuden pii-

riin (Lehtola, 2014, 44). 

Lisäksi monissa saamelaisperheissä toinen vanhempi isovanhempineen on nykypäivänä suo-

malainen, joten se, mitä saamelainen kasvatus kussakin perheessä ja päiväkodissa tätä nykyä 

tarkoittaa käytännössä, saattaa olla hyvin vaihtelevaa - sekoitusta länsimaisista ja saamelaisista 

kasvatustavoista (Lehtola, 2015, 49-50). Toisaalta, saamelaiskulttuurille ominaista on aina ollut 

myös joustavuus ja muuntuvaisuus (Balto, 1997). Alla esittelen saamelaisen epäsuoran kasva-

tuksen erityispiirteitä ja kasvatuksellisen ajattelun lähtökohtia, aloittaen kasvatuksen keskei-

sistä arvoista ja tavoitteista.  
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4.1 Saamelaisen kasvatuksen tavoite ja keskeiset arvot 

Jotta ymmärrämme paremmin mihin saamelainen epäsuora kasvatus on pyrkinyt, on tarpeen 

kertoa siitä, minkälainen on saamelainen kasvatusihanne, sekä minkälaiset arvot vaikuttavat 

sen taustalla. Saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman (Saamelaiskäräjät 2009, 7) mukaan: 

Saamelainen varhaiskasvatustoiminta perustuu saamelaisiin arvoihin, jotka ovat 

erityisesti kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, su-

kupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnolli-

suus. 

Arjen käytäntöjen opas listaa saamelaista varhaiskasvatusta yhdistäviksi kulttuurisiksi arvoiksi 

näiden lisäksi vielä luontoyhteyden, yhteisöllisyyden, toimeentulon, sekä musiikin, kertomus-

perinteen, liikkeen ja tanssin, kädentaidot, saamenkäsityöt, teatterin, kuvataiteen ja kirjallisuu-

den. (Saamelaiskäräjät 2013, 9.) Aikio puolestaan mainitsee vielä pärjäämisen, laaja-alaisen 

osaamisen, itsenäisyyden, itseohjautuvaisuuden ja oikeintekemisentahdon ihanteen (Aikio 

2010). Myös kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta arvostetaan, ne muodostavat Aikion mu-

kaan ihmisyyden perustan (Aikio 2007, 109). Saamelaisessa kasvatuksessa on arvostettu myös 

hyvää havainnointi- ja arviointikykyä, mutta myös vahvaa itsetuntoa ja selkeää minäkuvaa 

(Saamelaiskäräjät 2009, 11). Saamelaisia kasvatusarvoja on käsitelty myös ajankohtaisessa saa-

melaistutkimuksessa, kuten esimerkiksi Rauni Äärelä-Vihriälän (Äärelä, 2016) väitöstutkimuk-

sessaan ”Dat ii leat dušše dat giella” – ”Se ei ole vain se kieli”. Tapaustutkimus käsittelee 

saamelaista varhaiskasvatusta kielipesätoiminnan näkökulmasta. 

Lisäksi saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma korostaa erityisesti sosiaalisia taitoja; toisten 

kunnioittamista ja huomioimista. Lapset tulisi kasvattaa kohtelemaan kaikkia ihmisiä arvonan-

nolla, ja kunnioituksen tulisi kohdistua myös luontoon. (Saamelaiskäräjät 2009, 11, 19.) Saa-

melaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas opastaa puolestaan suhtautumaan jokai-

seen lapseen yksilönä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Aikaisempia sukupolvia ja heidän 

välittämäänsä suullista kertomaperinnettä, jonka avulla arvomaailma on välittynyt seuraaville 

sukupolville, myös pidetään tärkeänä. (Saamelaiskäräjät 2013, 8, 19-20.)  

Perinteisesti kaikella tällä on pyritty kohti hyvää elämää. Hyvän elämän edellytyksiä on luon-

nollisesti ollut myös työn tekeminen. Työtä ei ole eritelty erikseen tehtäväksi työksi vaan se on 

elämäntapa ja siinä pärjääminen on ollut avain hyvään elämään. Aikion mukaan saamelaiselle 

hyvin tehty työ eli “hyvä työ” onkin yhtä kuin hyvä elämä. Hyvää elämänhallintaa on lisännyt 
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myös hyvä suuntautumiskyky metsässä liikkuessa, mutta myös keskusteluissa ja ajattelussakin. 

Hyväksi ihmiseksi kasvaminen on edellyttänyt saamelaiskulttuurissa monialaista osaamista ja 

ymmärrystä, jotta hallitsee liikkumisen elämän monilla eri kentillä itsensä, mutta myös yhdessä 

toisten kanssa. (Aikio 2017.)  

4.1.1 Laaja-alaisen osaamisen ja pärjäämisen ihanne 

Saamelaisessa kasvatuksessa pärjäämisen ihanne on yksi kasvatuksen keskeisimpiä teemoja. 

Sen kokonaisvaltaisena tavoitteena on juurikin edistää lapsen itsenäistä elämässä pärjäämistä 

yksin ja yhdessä muiden kanssa (Balto, 2008: 58, 60). Ihmisen kasvun ja kehityksen tavoitteena 

onkin ollut monipuolinen persoonallisuus ja laaja-alainen osaaminen (Saamelaiskäräjät, 2009, 

11). Aikion mukaan maailmassa ei ole pärjännyt vain “yhden asian ihminen”, vaan maailma on 

pitänyt hahmottaa kokonaisena asiana, jossa kaikki asiat liittyvät toisiinsa (Aikio, 2010, 46-47). 

Esimerkiksi yhden yksittäisen käsityön opetteluun on ymmärrettävä ja hallittava monta eri osa-

aluetta, seurattava vanhempiensa esimerkkiä ja muodostettava tästä kaikesta kokonaisuus, jossa 

nämä tiedot, taidot ja ymmärrys yhdistyvät. Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (Saame-

laiskäräjät, 2009, 19) myös puoltaa kasvatuksen holistisuutta ja monialaista osaamista:  

Lapsen laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden kehittämiseksi asiat opetetaan ko-

konaisuuksina ja pyritään tuomaan esille kaikki siihen liittyvät yhteydet. Kasvatus 

on tietoista, ei sattumanvaraista. Uusi asia sidotaan kokemusten kautta aiemmin 

opittuihin. Lapsen tulee saada itse huomata mihin kulloinenkin asia liittyy ja hah-

mottaa sen perusteella kokonaisuuksia.  

Pärjäämisessä on auttanut ja auttaa edelleen, jos ihminen on oppinut hahmottamaan maailmaa 

kokonaisvaltaisesti. Loppujen lopuksi kyse on nimittäin siitä selviytymiskyvystä, miten ihmi-

nen selviää elämänpolulleen eteen tulevista vaihtuvista tilanteista ja elämänmuutoksista. Pär-

jäämisen käsite liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jota Aikio (2007, 1; 2010, 13) kuvailee sa-

nalla “elämänpolitiikka”. Se koostuu hänen mukaansa kasvatuksesta, elämänkerrasta, kulttuu-

ritajusta, erilaisuuksien yhteydestä ja kohtuullisuudesta puhtaudessa, pyhyydestä ja aitoudesta. 

Hyvällä elämänpolitiikalla ihminen on voinut hallita elämäänsä niin ulkoisesti kuin sisäisestikin 

ja selvitä sen myötä elämäntilanteidensa suurissa ja nopeissa muutoksissa. Nämä elämänpoli-

tiikkaan liittyvät tekijät ovat tehneet saamelaisista sovinnollisia sopeutujia, joiden päämääränä 

on ollut elää hyvää elämää. Ihmisen elämäntapa ja elinympäristö on vaikuttanut myös tähän.  
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Pärjäämiseen on kuulunut materialistisen turvallisuuden lisäksi myös fyysinen ja henkinen hy-

vinvointi. Hyvät voimat psyykkisellä puolella; mielenrauha, tunteiden hallinta, tyytyväisyys, 

luovuus, kekseliäisyys ja se, että kykenee käyttämään hyödyksi omia lahjojaan, ovat olleet 

oleellisia. Sosiaalinen lahjakkuus ja arvojen mukaan eläminen on myös kuulunut pärjäämisen 

käsitteeseen. (Aikio, 2010, 13.) Oleellista on ollut välittää lapselle asenne ja luottamus siihen, 

että ihminen voi oppia kaikkea. Lyhyesti ilmaistuna lasta on pyritty valmistamaan elämää var-

teen niin, että käytännön taitojen hallinnan lisäksi hän uskoo omaan jaksamiseensa, omiin ky-

kyihinsä ja osaamiseensa, sekä löytää haasteisiinsa ratkaisuja itsenäisesti. (Balto, 2008, 58, 60.) 

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (Saamelaiskäräjät, 2009, 7) ynnää asian:  

Saamelaisen varhaiskasvatuksen päämääränä on ihminen, joka on itsenäinen, 

vastuullinen, sosiaalinen, luonteeltaan ja taidoiltaan monipuolinen ja jolla on 

omaa tahdonvoimaa ja arviointikykyä ja joka pärjää uudenaikaisessa yhteiskun-

nassa. 

Omien ja yhteisten arvojen tiedostaminen ja ihmisten välinen luottamus on ollut myös tärkeä 

osa pärjäämisen ihannetta (Aikio 2010, 13). Boinen ja Sausin (2012) tekemän Saamelaisten 

isien kasvatusstrategioita -tutkimuksen mukaan saamelaiset isät halusivat poikien selviytyvän 

ja tulevan riittävän itsenäisiksi, jotta voisivat puolustaa omia etujaan yhteistoiminnassa muiden 

kanssa. Heidän mukaan se vaatii myös toisten kanssa kilpailemista ja itsensä haastamista, jotta 

näkisi kuinka pitkälle on mahdollista päästä, missä omat rajat menevät. He korostivat pärjää-

misessä kuitenkin enemmän toimeentuloa ja pojan vahvuuksia kuin “tietynlaista” käyttäyty-

mistä. (Boine & Saus, 2012, 73.) 

Kuten aiemmin olen kirjoittanut; tärkeää on ollut tulla toimeen itsensä lisäksi myös toisten 

kanssa – eli pärjätä myös yhteisön sisällä riippumatta siitä missä ollaan. Pääseminen yksimie-

lisyyteen muiden kanssa on ollut tavoiteltavaa (Boine & Saus, 2012, 73-74; Balto, 2008), sillä 

pienessä yhteisössä eläminen on vaatinut paljon kunnioitusta kanssaeläjiä kohtaan ja kykyä 

tulla toimeen toisten kanssa. Epäsuorien kasvatuskeinojen runsaus kertoo siitä, että saamelaiset 

ovat todella pitäneet tärkeänä konfliktien välttämistä (Balto 1997, 111). Lasten on pitänyt oppia, 

etteivät he ole yksin tässä maailmassa, vaan toisetkin pitää ottaa huomioon. Tätä mieltä ovat 

olleet myös tutkimuksen saamelaisisät, vaikka heidän mielestään se ei saa kuitenkaan merkitä 

itsensä uhraamista tai omien etujen vahingoittumista. He puhuvat ennemminkin vastuun jaka-

mista ja solidaarisuuden periaatteesta itsenäisyyden rinnalla. (Boine & Saus, 2012, 71-74.) 
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Kasvatuksen tavoite on siis selkeästi yhteydessä yksilöllisten arvojen ja kehityksen siirtämi-

sessä kollektiiviseen kehitykseen ja yhteistoimintaan. Tarkoituksena on siis ollut edistää sa-

malla sekä yksilön että yhteisön selviytymistä. (Boine & Saus, 2012, 71-74.) Saamelaisen var-

haiskasvatuksen arjenkäytäntöjen opas (2013, 28) taas kiteyttää koko pärjäämisen kulttuurin 

näin:  

Ominaista se, että lapsi opetetaan yhteiseen vastuuseen ja omatoimisuuteen. Lapset op-

pivat toisiltaan, isommat huolehtivat pienemmistä, mutta aikuinen on aina katsomassa. 

Pärjääminen tarkoittaa myös sitä, että pärjätään erilaisten tilanteiden ja ihmisten 

kanssa. 

4.1.2 Tasa-arvoinen lapsikäsitys ja integriteetin suojelu 

Keskeistä saamelaisessa kasvatuksessa on ollut, että vanhemmat ovat kohdelleet lapsia saman-

arvoisesti aikuisten kanssa. Lapselle on puhuttu kuten aikuiselle, lisäksi hänen mielipiteitä 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 puolesta asioita. (Magga, 2017.) Saame-

laisisät puolestaan ovat pyrkineet suhtautumaan poikiinsa myönteisesti; pojille on osoitettu kär-

sivällisyyttä ja luottamusta. He ovat pyrkineet ottamaan poikiensa tarpeet vakavasti ja ovat 

myös itse halunneet olla luottamuksen arvoisia. Isät ovat toimineet poikiensa esikuvina, kan-

nustajina ja epäsuorina ohjaajina erilaisissa ongelmatilanteissa. (Boine & Saus, 2012, 79-80.) 

Näkemykseni mukaan saamelainen lapsikäsitys mukailee Célestin Freinetin väittämää siitä, että 

lasten ja aikuisten välillä ei ole laatueroa, vaan heidän välillä on ainoastaan aste-ero (viitattu 

lähteessä Herlin, 2011, 219). Tämä tarkoittaa tulkintani mukaan sitä, että myös lapsilla on ihan 

sama herkkyys loukkaantua tai hävetä, kuin aikuisillakin. Sen tähden oma toiminta suhteessa 

lapseen kannattaisi aina suhteuttaa siihen, miten aikuinen itse reagoisi samassa tilanteessa lap-

sen asemassa.  

Aikuisten tulisi myös muistaa, että perimmäinen syy lapsen huonon käyttäytymisen takana on 

aina taidollinen kykenemättömyys - ei pahansuopuus tai ilkikurisuus, jonka johdosta lasta saisi 

rankaista (Greene, 2010). Ross Greene (2010) kirjoittaa aiheesta perusteellisesti kirjassaan Tu-

listuva lapsi. Hänen mukaansa lapsilla on sisäsyntyinen tarve ja halu miellyttää aikuisia ja toisia 



16 

 

ihmisiä, ja he kyllä tottelevat ja käyttäytyvät hyvin - jos he vain osaavat! Greenen (2010) mu-

kaan yhteistyökykyisyys on siis aivan eri asia kuin yhteistyöhalukkuus. Ja luonnollisesti lapset 

tarvitsevat monenlaista apua erilaisissa tilanteissa, ennen kuin oppivat itse pärjäämään niissä, 

mutta jos vanhemmat puhuvat lapsille alentavaan sävyyn, ei ole ihme, jos lapset eivät tee kuten 

aikuiset toivovat. Kun vanhemmat yrittävät määrätä lasta johonkin tiettyyn suuntaan, he saavat 

poikkeuksetta kokea vastarintaa, koska lapsi tuntee, että hänen itsenäisyytensä on vaarassa, eikä 

häntä hyväksytä sellaisena kuin hän on. (Gordon, 2004.) 

Balto (2018) kertoi tästä esimerkin meille Kautokeinossa pitämällään luennolla. Hän kertoi 

eräästä etelän opettajasta, jolla oli isoja haasteita saamelaislasten kanssa, joihin hän ei tuntunut 

saavan mitään otetta. Kun asiasta kysyttiin lapsilta, lapset kertoivat, että heistä tuntui, että opet-

taja piti heitä baikačivgoina (baika=uloste, čivga=pentu), jotka eivät ymmärtäneet itse muka 

mistään mitään. Lapset saattoivat vaistota aikuisen aliarvioinnin ja epäkunnioituksen ja sovitti-

vat käytöksensä siihen. Ja näinhän se on - lapsemme ovat meille täydellisiä peilejämme. Kun 

lapset kokevat, että eivät tule kuulluiksi, nähdyksi tai arvostetuiksi, alkaa usein kapinointi (Gor-

don, 2004). “Ei kukaan, sen enempää lapsi kuin aikuinenkaan pidä autoritäärisestä kohte-

lusta” Tätä julisti myös Freinet omassa kasvatusfilosofiassaan (Herlin, 2011, 223). ”Tasaver-

taisuus tuntuu olevan avain kunnioituksen ja toisen arvostamiseen”, kirjoittavat Boine ja Sause-

kin tutkimuksessaan (Boine & Saus, 2012, 81). 

Steiner-filosofiassa korostetaan myös, että oppilas-opettaja suhteen kannalta on aina tuhoisaa, 

jos opettaja aliarvioi lapsia; jos hän pitää lapsia tyhmiä ja itseään älykkäinä. Siksi lapsen en-

simmäisten vuosien kasvatus onkin itse asiassa aikuisten itsekasvatusta. (Wilenius, 2016; 6, 

10.) Kasvattajan työn edellytykset ovat jatkuvan itsekasvatuksen lisäksi myös rakkaus ja kun-

nioitus lasta ja hänen ainutkertaisuuttaan kohtaan (Paalasmaa, 2016, 77). Olisikin aina fiksum-

paa kyseenalaistaa ensin omaa toimintaansa ennen kuin alkaa syyttää lapsia huonosta käytök-

sestä. Saamelaisisät myös vaativat enemmän omalta käyttäytymiseltään, koska ajattelevat eten-

kin poikiensa elävän tietynlaisessa symbioosissa heidän kanssaan. Sen tähden isät yrittävät 

näyttää hyvää esimerkkiä, eikä poikien välttämättä tarvitse osallistua töihin kaikissa tilanteissa, 

sillä isät uskovat, että pojat ymmärtävät itsekin myöhemmin työn merkityksen. (Boine & Saus 

2012, 78 -79.) Myös Balton (2008, 13) mukaan kasvatus sisältää vaatimuksia ja odotuksia ai-

kuisilta; heidän tulisi sopeuttaa oppimistilanteet ja oma käytöksensä niin, että lapset saisivat 

kasvaa rauhassa ja kehittyä oman tahtinsa mukaisesti. 
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4.1.3 Duaalin käyttö puheessa 

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 monikon lisäksi myös me / te / he kaksi -muo-

dossa, kun tehdään asioita kahdestaan jonkun toisen kanssa. Käyttämällä duaalia voidaan muun 

muassa keventää aikuisen autoritäärisyyttä ja valtaa suhteessa lapsiin ja nuoriin. (Balto, 1997, 

112.) Esimerkiksi sen sijasta, että vanhempi osoittaisi lapselleen suoria käskyjä tai kieltoja, voi 

hän ottaa itsensä puhumisen tasolla epäsuorasti mukaan tekemiseen: “Nyt meidän (kahden) täy-

tyy hieman vähentää kelkalla ajamista, jotta säästämme bensakuluja.” (Huomaa myös kiertoil-

maisun käyttäminen.) Vaikka todellisuudessa kelkalla on ajanut nuori yksin, osoittaa vanhempi 

epäsuoran kiellon samalla myös itseensä. (Balto, 1997, 112.) Näin toisen ihmisen integriteettiä 

on pystytty suojelemaan duaalin ja muiden epäsuorien kasvatustapojen avulla. Duaali on var-

masti edesauttanut myös yhteyden tunteen ja me-hengen vahvistumista - parantanut sidettä ai-

kuisen ja lapsen välillä. 

Duaalin käytöllä lapselle voidaan myös viestiä, että häntä ei jätetä yksin ikävissäkään tilan-

teissa, että aikuinen voi ottaa “henkisesti” osaa jopa lapsen häpeään. Käyttämällä duaalia aikui-

nen 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.) Olen kuullut duaalia käytettävän myös 

niin päin, että vanhempi, joka on särkenyt yksin poikansa moottorikelkan, on kertonut tilan-

teesta muille sanomalla: “Met kohta särjimme sen kelkan”. 

4.1.4 “Kyllä se vielä oppii kun kasvaa” - asenne 

“Kyllä se vielä oppii kun kasvaa” - sanonta kiteyttää saamelaisen käsityksen ihmisen oppimi-

sesta ja kehittymisestä. Sen, että lapselle annetaan mahdollisuus oppia omiensa kykyjen mu-

kaan omassa tahdissa aikuisen ollessa kärsivällinen ja osoittaessa lapselle positiivisia odotuk-

sia, uskoa ja luottamusta hänen kykyihinsä. Epäonnistumisesta ei rankaistu, vaan sen ymmär-

rettiin kuuluvan osaksi oppimisprosessia. Sanonta sisältää myös kärsivällisyys-teeman, joka on 

ollut keskeisessä asemassa saamelaisessa kasvatuksessa. (Balto, 2008, 13.) Positiivisessa psy-

kologiassa vuorostaan puhutaan “kasvun asenteesta”, joka korostaa myös sinnikkyyttä ja oppi-

misen prosessia, eikä niin ikään lopputuloksen merkitystä tai hyviä arvosanoja (Uusitalo-Mal-

mivaara & Vuorinen, 2016, 54-59.) Tärkeää oppimisessa on Balton (2008, 53) mukaan myös 
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se, että oppimistilanteet järjestetään oppijoiden kannalta niin “hyviksi tilanteiksi” kuin mahdol-

lista, että oppijalle ja myös kaikille muillekin jää opetustilanteesta hyvä mieli, muutoin ei edes 

kannata yrittää.  

Saamelaisten kotona ei esimerkiksi ollut niin vaarallista jos lapsi epäonnistui tehtävissään tai 

kaikki ei heti sujunutkaan, sillä tärkeää oli päästää lapset yrittämään ja kokeilemaan asioita itse. 

Vanhemmat olivat ymmärtäneet, että lapsen täytyi saada tilaisuuksia ja mahdollisuuksia ko-

keilla, kerryttää itselleen oppia ja kokemusta. Lapselle oli suotava rauha kasvaa. Vanhemmat 

odottivat myös, että lapset itse miettisivät ja löytäisivät ratkaisuja asioihin. Ja lapset olivatkin 

tottuneet oppimaan yrityksen kautta. Epäonnistumisen jälkeen sanottiin pahimmillaan: “Kyllä 

se vielä oppii ku vielä vähän kasvaa”, ja yleensä epäonnistumisistakin löydettiin aina jokin hyvä 

puoli, vaikka lopputulos ei olisikaan ollut niin hyvä kuin olisi pitänyt. (Balto, 2003.) Vaikka 

lapsella ei ollutkaan vielä kaikkea samaa tieto-taitoa kuin aikuisella, hänelläkin oli oikeutensa 

pitää oma ihmisarvonsa (Balto, 2008, 14). 

Joka tapauksessa tämä saamelainen epäsuora ohjaustapa ja sallivuus avoimeen tilaan antaa lap-

selle luvan erehtyä ja sisältää ajatuksen, että virheistä voi oppia menettämättä kasvojaan. Oh-

jaustapa on positiivinen ja se edesauttaa myös lapsen pärjäämisen ja itseluottamuksen kasvua, 

kun lapsi näkee, että aikuinen luottaa häneen ja antaa hänen yrittää. (Saamelaiskäräjät, 2013, 

29.) Ja onhan se totta: ahkeruudesta ja yritteliäisyydestä kehuttu lapsi ei luovuta haastavissa 

tilanteissa niin todennäköisesti, kuin pelkästään lopputulemasta kehuttu lapsi. Kun ihminen ei 

pelkää epäonnistua, saattaa viimein jopa onnistua! Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma 

(Saamelaiskäräjät, 2009, 18) nostaa teeman yrittämisestä ja uskaltamisesta myös esiin:  

Oppimisen ilo syntyy turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä, jossa lapsi saa mah-

dollisuuden itsenäiseen, omatoimiseen tutkimiseen ja tekemiseen. ...Varhaiskasvatuksen 

pedagogisena haasteena on antaa lapselle mielekkäitä, monipuolisia oppimiskokemuk-

sia kielen ja kulttuurin suhteen niin, että lapsi kokee ne arvokkaiksi ja hän uskaltaa myös 

yrittää ja erehtyä.  

4.1.5 Kokemusoppiminen ja itsenäinen ajattelu 

Perinteisessä saamelaisessa yhteiskunnassa kokemusoppiminen (dovddiidusoahpan) on ollut 

isommassa osassa kuin nykyajan modernissa yhteiskunnassa. Oppiminen järjestettiin ennen 
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omien kokemusten kautta, kun taas nykyinen koulu keskittyy enemmän opettajalähtöiseen opet-

tamiseen (Balto, 2003 & 2008, 14). Monet saamelaiset vanhemmat ovat sitä mieltä verrattuaan 

omaa lapsuusaikaansa nykyiseen, että nykypäivän opetusjärjestelmä ei tunnu antavan tarpeeksi 

tilaa itsenäiselle oppimiselle kouluissa tai päiväkodeissa. Lapset eivät opi itse ajattelemaan, 

koska aikuiset järjestävät kaiken liian valmiiksi lapsille. (Balto, 2003.) Liiallinen ohjaus vie 

pois lapselta myös oivalluksen ja ratkaisun mahdollisuuden (Gordon, 2004). Instituutioiden ai-

kuiset eivät tunnu uskovan ja luottavan lapsiin ja heidän kykyihinsä oppia itsenäisesti töissään, 

vaikka itsenäinen ihminen onkin myös koulusysteemin tavoitteena. Täysohjauksen myötä lap-

set sitä vastoin ohjelmoituvat niin päiväkodeissa kuin kouluissakin ja kun he tulevat kotiin, 

eivät silloinkaan kykene enää itsenäiseen ajatteluun (Balto, 1997, 122-123.) Tästä seuraa, että 

saamme koko ajan olla käskemässä ja ajattelemassa lastemme puolesta. Mutta vasta sitten kun 

saamme lapsen ymmärtämään asioita syvemmin - vasta silloin syntyy lapsellakin halu toimia 

oikein (Gordon, 2004). 

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (Saamelaiskäräjät, 2009, 18) velvoittaa myös kehit-

tämään lapsen omaa ajattelua:  

Kasvatustoiminnassa lapsen havainnointi- ja itsearviointikykyä kehitetään monipuoli-

sesti. Lapselle ei suoraan kerrota, kuinka jokin asia pitää tehdä vaan lasta ohjataan 

hyväksi havaittuun toimintatapaan antamalla hänelle vihjeitä. Tavoitteena on saada 

lapsi itse arvioimaan työnsä tuloksen ja osaamisen tason mahdollisimman totuudenmu-

kaisesti. Arviointikyvyn kehittyneisyys auttaa lasta ongelmatilanteissa. 

Myös valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 29) korostetaan sin-

nikkyyttä, yrittämistä sekä lempeää suhtautumista erehtymiseen. Saamelaispedagogiikan ta-

voin asiakirjassa korostuu myös yhteisö, joka oppii yhdessä ja toisiltaan. Tässä uudenaikaisessa 

oppivassa yhteisössä rohkaistaan myös uudenlaisten toimintatapojen kokeiluun, yhdessä teke-

miseen, sekä osallisuuden kokemuksiin.  

4.1.6 Itseohjautuvuus 

Kyllä se vielä oppii –pedagogiikka on siis edesauttanut lasta kasvamaan itsenäiseksi ihmiseksi 

lannistumattoman yrittämisen myötä. Itsepärjäämisharjoitukset ovat harjoittaneet lapsia pärjää-

mään monien vastoinkäymisten edessä, arkipäivän velvollisuuksissa ja eri elämänaloilla. Taus-

talla on voinut olla myös ajatus opettaa ihminen pärjäämään taloudellisesti riippumattomaksi 
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muista - ettei olisi kenelläkään toiselle myöhemmin taakaksi (Balto, 1997, 122). Hyvää itseoh-

jautuvuutta ja ongelmanratkaisukykyä - selviytymistä elämässä edesauttoi hyvä arviointikyky, 

sopeutumiskyky, huomiokyky ja havainnointikyky, mitä saamelaiset pyrkivätkin kehittämään 

kasvatustoimissaan (Aikio, 2007).  

Itseohjautuvuus on ollut siis keskeinen tavoite saamelaisessa kasvatuksessa. Saamelaisen näke-

myksen mukaan itseohjautuva ihminen onnistuu käytännön töissä ja hänellä on kykyä pohtia 

asioita ja hyvä ongelmanratkaisukyky nopeasti syntyvissäkin tilanteissa ja myös sosiaalisissa 

tilanteissa. (Balto, 2008, 60-61.) Aikio (2007, 56; 2010, 59-63) liittää tähän myös “suoraan 

kulkemisen taidon” ja hyvän “suunnistautumiskyvyn” käsitteet. Hyvin itseohjautuva ihminen 

hallitsee nämä niin metsässä, puheessa, ajattelussa kuin tekemisissäkin. Tämä tarkoittaa, että 

ihminen osaa valita kokonaisvaltaisesti edullisimman reitin kohti onnistumisen päämäärää - 

niin elämän pienissä kuin isoissakin asioissa. Että ihminen ei esimerkiksi lähde harhailemaan 

harhapoluille, ei metsässä eikä keskustelussa tai edes omissa ajatuksissaan. Tämä voisi tarkoit-

taa eräänlaista elämän energiataloudellisuutta - järkeä ja viisaita valintoja - sitä samaa mikä 

auttaa selviytymään kovissa luonnonolosuhteissa, missä energiaa ei kannata hukata mihinkään 

turhaan. 

Aikion (2010, 13) mukaan ihmistä tulee myös kasvattaa siten, että hänelle itselleen syntyy si-

säinen halu (sisäinen motivaatio) tehdä asiat oikein, ei ole riittänyt, että ihminen on oppinut 

tietämään mikä on milloinkin oikein tai väärin. Lapsille on sitä varten pitänyt luoda mahdolli-

suuksia myös hyvän tekemiselle. Epäsuora ohjaaminen on kehittänyt osaltaan myös lasten si-

säistä kontrollia (Balto, 2003). Lisäksi kun ohjaaminen ei ole ollut suoraa ja pakottavaa, ei ole 

esiintynyt myöskään vastahakoisuutta tai vastustusta. (Balto, 2003.) Myös Gordon (2004) alle-

kirjoittaa, että vallankäyttö laukaisee lapsessa yleensä halun kapinoimiseen, ja että sisäisen mo-

tivaation syntyminen on todennäköisempää lapsen oman ajattelun entä vanhempien painostuk-

sen myötä.  

4.2 Epäsuoran kasvatuksen keinoja 

Asioiden opettaminen on siis perinteisesti ollut hyvin epäsuoraa, oppiminen on perustunut pit-

kälti asioiden seuraamiseen eli lapsen omaan havainnointiin ja itse kokeilemiseen - siksi epä-

suoruus käsitteenä kuvaa hyvin saamelaista kasvatusta. Lapsia ei erityisemmin neuvottu tai 

opetettu asioihin, ei myöskään laitettu tai pakotettu tekemään asioita, vaan lapselle annettiin 

mahdollisuuksia kokeilla, heti kun hän oli siihen valmis ja osoitti itse asiaan mielenkiintoa. 
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Lapsia ohjattiin sitä vastoin kiertoilmaisuilla, tarinoilla tai kertomalla tapahtumia, mitä muille 

on tapahtunut. (Magga, 2017; Saamelaiskäräjät, 2009, 11). Lapsen on itse pitänyt siis osata 

oivaltaa ja yhdistää aikaisemmin oppimiaan erinäisiä asioita osaksi isompaa kokonaisuutta, jota 

ei erikseen ole alleviivattu. Tekemisen tapoihin tai lopputuloksiin ei myöskään olla puututtu 

niin paljon, vaan oppijoille on annettu paljon omaa rauhaa, jotta he oppisivat myös arvostele-

maan itse omaa toimintaansa realistisesti. (Aikio, 2010, 38,47.) Oppijoille ei ole siis tyrkytetty 

asioita valmiiksi pureskeltuina, vaan epäsuoruudella on pyritty kehittämään lapsen omaa ha-

vannointi- ja itsearviointikykyä, jotta hän pärjäisi elämänsä tarjoamissa uusissa ja yllättävissä-

kin tilanteissa (Saamelaiskäräjät, 2009, 11). Epäsuoruuteen liittyy olennaisesti siis sallivuus ja 

vapaus lapsen omille harjoituksille. Tästä johtuen epäsuora kasvatustapa on saatettu mieltää 

virheellisesti vanhempien liialliseksi pehmeydeksi tai osaamattomuudeksi, ja monesti saame-

laisen kasvatuksen tuntomerkeiksi onkin määritelty puutteellinen järjestys, kuri ja ohjaus 

(Balto, 1997, 44–47, 49). 

Paavo Päivänsalo (1953, 37) toteaa havaintojensa pohjalta vuonna 1953 julkaistussa kirjassaan, 

että lappalaislasten kasvatuksessa käytetään kuria suhteellisen vähän ja kasvatus vaikuttaa hy-

vin vapaalta, mutta silti “lapsilta ei puutu kunnioitusta vanhempiaan kohtaan”. Kasvattajana 

toimii hänen sanojensa mukaan kodin yhteinen elämä, johon samalla lailla osallistuvat niin lap-

set kuin aikuisetkin - keiden välillä ei tunnu olevan kuilua, joka olisi etäännyttänyt vanhemmat 

lapsistaan. Hän kirjoittaa:  

Karut luonnonolosuhteet ovat lujittaneet lappalaisvanhempien ja -lasten keski-

näisiä suhteita, mistä osaksi johtuu, että rangaistuksia tarvitaan vähän. Ja toisel-

lakin tavalla Lapin avara luonto helpottaa lasten kurissa pysymistä. Kasvavien 

toimintavapaudelle ei siellä ole asetettu niitä estoja, jotka usein kulttuurikansojen 

parissa johtavat lapsen tottelemattomuuteen. 

Ihmisten ei ole tarvinnut elää tarkalleen kellon mukaan, ympärillä ei ole ollut kalliita ja hienoja 

tavaroita, joita olisi pitänyt liiaksi suojella, liiaksi ei ole ollut bakteerikammoakaan (Balto, 

1997, 44-49). Kova luonto ja “yksinkertaisempi” yhteiskunta olisi siis tehnyt kovan kurin tar-

peettomaksi. Ainakin Balton (1997, 44-49, 102) vanhimpien informanttien mukaan luonto oli 

heidän tärkein opettajansa. Joka tapauksessa jo Päivänsalo (1953, 37) ymmärsi sen, että saame-

laisten kasvatustapoja on mahdollista ymmärtää vain heidän “omalaatuisen yhteiskuntaelämän 

valossa”. 
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Saamelaista kasvatusta tarkastellessa, olisi hyvä myös tiedostaa, että saamelaisten (kuten mui-

denkin alkuperäiskansojen kasvatus) on kummunnut eri lähtökohdista verrattuna länsimaiseen 

yhteiskuntaan. Lähtökohdat saamelaisen kasvatuksen muovautumiselle ei ole ollut siinä, että 

olisi ollut tarve synnyttää tehokasta, kontrolloitavissa olevaa ja tottelevaa työvoimaa (esim. teh-

taisiin) kansallisvaltion taloudellisen vaurauden tukemiseksi. (Keskitalo, 2010, 236.) Tottele-

misen ihanteen sijasta kasvatuksessa on korostettu itsenäisyyttä ja omaa ajattelua.  

Ulkopuolisen silmään saamelaisten epäsuora kasvatustyyli voi edelleen näyttää liian vapaalta 

ja välinpitämättömältä jos tavoitteita, erilaisia lähestymistapoja tai kulttuurisia ilmiöitä tunneta 

(Boine & Saus, 2012, 79, 83). Ulkopuolisiksi voidaan lukea myös ne mentaliteetiltään suoma-

laistuneet saamelaiset, jotka eivät tunne enää näitä kulttuuriinsa liittyviä tapoja (Balto, 1997). 

Ulkopuoliset eivät ole ymmärtäneet, että vapauden myötä lapsi on saanut enemmän tilanteita 

harjoitella itsenäisyyttä ja itsesäätelyä. Ja vaikka töihin ei ole pakotettu, on heille aina järjestetty 

tilanteita osallistua kaikkeen siihen, minkä parissa aikuiset ovat milloinkin työskennelleet. 

(Balto, 1997, 44–47, 49.) Myöskään pienelle lapselle annettu puukko ei ole edustanut sitä, ett-

eikö lapsia olisi suojeltu, vaan sitä, että hänelle on annettu tilaisuus opetella puukon itsenäistä 

käyttöä (Balto, 2018; Äärelä 2016, 124). Itseasiassa jopa saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen 

käytäntöjen opas kehottaa tähän; puukon ja leukun käytön opetteluun (Saamelaiskäräjät, 2013, 

16). Saamelaisen kasvatuksessa vapaus ja itsenäisyys onkin todellisuudessa vastuuta ja velvol-

lisuuksia (Balto, 1997, 152). 

Alla listaan niitä epäsuoria kasvatusmenetelmiä, eli niitä käytännön keinoja, joiden tarkoitus on 

kehittää positiivisen minäkuvan ja pärjääjän identiteetin syntymistä, jotta lapsesta kasvaisi 

edellä kuvailtu toimintakykyinen moniosaaja. 

4.2.1 Vierellä oppiminen ja suvun merkitys 

Perinteisesti saamelaisyhteisössä kasvatuksen ei siis koettu olevan mitään erillistä toimintaa tai 

erillisiä toimia, vaan lapset on otettu aina mukaan kodin töihin tai he ovat kulkeneet aikuisten 

mukana aina oikeissa töissä (Saamelaiskäräjät, 2013, 30). Kasvatus on siis ollut koko ajan läsnä 

kaikessa toiminnassa; lapsia ohjattiin samalla, kun aikuisilla oli omat työnsä (Saamelaiskäräjät, 

2009, 11). Lapset oppivat myös toisiltaan ja isommat huolehtivat pienemmistä, mutta aikuinen 

oli aina katsomassa. (Saamelaiskäräjät, 2013, 28). Lapset otettiin tekemiseen mukaan aina kun-

kin kykyjen mukaan, sillä kokeilemisen ja tekemisen kautta lapset saattoivat kartuttaa taitojaan 

kuin huomaamatta. Kullekin annettiin vapaus oppia omassa tahdissaan omien yritysten ja kautta 
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“Kyllä se vielä oppii, ku vähän kasvaa” -asenteella (Balto, 2003 & 2008). Lapselle annettiin 

paljon aikaa ja tilaa oppia; heidän ei tarvinnut alkaa liian varhain, eikä kaikkien tarvinnut oppia 

kaikkea (Magga, 2017).  

Pienemmille lapsille tärkeää on ollut taas leikin kautta oppiminen (Saamelaiskäräjät, 2009, 11). 

Leikit muistuttivat aikuisten töitä. Pienemmät lapset oppivat leikkiessään samalla lailla sosiaa-

lisia taitoja, mutta myös tekemään työtä ja hyödyntämään ympäröivää luontoa ja tulemaan toi-

meen kaikenlaisissa luonnonolosuhteissa. (Magga, 2017; Saamelaiskäräjät, 2009, 11.) Se että 

lapset saivat olla mukana kaikkialla, tarjosi lapsille mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisten tai-

tojen lisäksi myös havainnointikykyä erilaisissa tilanteissa eri ikäisten kanssa. Sosiaalinen huo-

miokyky on ollut tärkeää osa kasvatusta. (Aikio, 2007, 55 & 2010, 58-59.) Saamelaisten kes-

kuudessa on ollut myös ominaista, että vaikka lapset ovat olleet mukana kylästelemässä, heitä 

ei tarkkailla ja vahdita koko ajan, vaan asennoituminen heidän mukana oloonsa on luonnollista 

ja kevyttä. Saamelaisvanhemmat eivät ole esimerkiksi vaatineet lapsilta koko ajan sellaisia asi-

oita tapakasvatuksen suhteen, mitä he eivät vielä ole hallinneet. (Balto, 1997, 136.) 

Perinteisesti kasvatusoikeus ja -vastuu on siis ollut saamelaisyhteisössä koko suvulla (Saame-

laiskäräjät, 2009, 11). Vanhemmilla ja lapsilla muodostui läheinen suhde yhteisten päivittäisten 

askareiden lomassa ja lapset oppivat huomaamatta ottamaan vastuuta tekemisistään ja ottamaan 

toisiaan huomioon toimiessaan tiiviisti yhdessä perheen ja ympäristön kanssa (Aikio, 2007, 5). 

Saamelaisyhteisössä on ollut erityisen tyypillistä auttaa toinen toisiaan sukulaisten kesken, ja 

opettaa lasta yhteiseen vastuuseen omatoimisuuden lisäksi (Saamelaiskäräjät, 2013, 8, 28). 

Ikäihmisillä on ollut keskeinen rooli yhteisöllisen ja yhteisvastuullisen kasvatuksen lisäksi 

myös perinnetiedon säilymisen ja jakamisen kannalta osana sukupolvien ketjua (Saamelaiskä-

räjät, 2013, 8). Osa epäsuorasta kontrollista on toteutunut ennen siis sukulaisten ja esimerkiksi 

kummien avulla heidän osallistuessa lasten kasvatukseen.  

Nykypäivänä kasvatusihanteiden muuttuessa monet isovanhemmat saattavat pelätä, että tekevät 

väärin, kun eivät tunne enää uusia kasvatusihanteita joita nuoremmat toteuttavat (Balto, 1997, 

75-77). Yhteiskuntarakenteiden muutoksista johtuen käytännöt kodeissa ovat voineet alkaa ny-

kypäivänä muuttua. Joitain perinteitä voi silti yrittää sovittaa uuteen ympäristöön. Esimerkiksi 

lasten osallistamista arkeen ei pitäisi kokonaan unohtaa. Lapset voitaisiin osallistaa niin kotona 

kuin päivähoidossakin edelleen pieniin arjen tehtäviin tai töihin antamalla heille keittiöapulai-

sen tai “pikkupiian tai rengin tehtäviä”. Näin lapset saavat oppia pienin askelin vastuullisuutta 
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oikeiden tehtävien - ruokapöydän kattamisen, ruokapöydän siivoamisen, roskapussin viennin - 

ynnä muun auttamisen myötä. (Saamelaiskäräjät, 2013, 30; Äärelä, 2016, 124-126.) 

4.2.2 Puuttumisen taito ja sallivuus lapsen omille kokeiluille 

Saamelaislapset ovat saaneet siis paljon henkistä ja fyysistä tilaa omille toimilleen - aikuiset 

eivät ole koko ajan pörränneet lastensa ympärillä varoittelemassa ja määräilemässä heitä, vaan 

lapsille on annettu aikaa miettiä omia ratkaisuja. Aikuinen ei ole ollut aina edes liki tarjoamassa 

apua haastavissa tilanteissa, ettei lapsi olisi luovuttamassa heti pahan paikan tullen, vaan sitä 

vastoin lapselle on annettu tilaa arvioida omaa avun tarvettaan. Aina on kuitenkin oltu jossain 

lähettyvillä ja autettu, kun avuntarvetta on osoitettu. (Boine & Saus , 2012, 77-80.) Näin lapsen 

omia rajoja on kunnioitettu. Boinen ja Sausin  (2012, 77-80)  tutkimuksen saamelaisisät ovat 

olleet tarkkoja, että lapsen rajojen sisäpuolelle ei ole saanut mennä fyysisesti tai henkisesti liki 

sekaantumaan pikkuasioihin, vaan lapsen on pitänyt saada kehittyä oman reviirinsä sisällä itse. 

Heidän sanojensa mukaan: ”Edes kukaan aikuinen ei pitäisi siitä, että ympärillä pyöritään kuin 

kärpänen”. Puuttumisen taito ilmenee tässä näkemykseni mukaan rauhan antamisena ja hyväk-

synnän ilmaisemisena ilman sanoja.  

Kun vanhempi antaa lapsen touhuta rauhassa ja tekee sillä välin itse jotain muuta, hän antaa 

lapselleen sanattoman viestin siitä, että hyväksyy sen mitä lapsi on tekemässä (Gordon, 2004). 

Monet vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä, kuinka usein he viestivät hyväksynnän puutetta 

pelkästään puuttumalla lapsen toimintaan, silloinkin kun he tekevät sen hyvää tarkoittaen; kan-

nustaen tai neuvoen tai kehuen. Lapsi kokee nimittäin kehujenkin myötä olevansa aina viime 

kädessä arvioinnin kohteena. Neuvomisen lapsi kokee puolestaan negatiivisena puuttumisena, 

että hän tai hänen toimintansa ei ole sellaisenaan riittänyt, koska vanhemman on pitänyt jollakin 

lailla puuttua siihen. Paras kehu onkin siis osoittaa lapselle täyttä hyväksyntää eli olla puuttu-

matta millään lailla hänen toimintaansa. Hiljaisuutta voidaan siis käyttää tehokkaana sanatto-

mana viestinnän keinona saada toinen tuntemaan olevansa hyväksytty. (Gordon, 2004.) Saame-

laisessa kasvatuksessa kehuminenkin on ollut vähäeleistä ja niukkaa, koska tavoitteena on ollut, 

että lapsi oppii itse arvioimaan toimintaansa - myös yksin ollessaan. Liiallisen kehumista on 

pidetty jopa pilkkaamisena. Kehun sijasta aikuinen on tavallisesti vain osoittanut lapselle, että 

on huomannut, että työ on tehty (Aikio, 2010, 38; 2007, 47). 
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Tämä saamelaisten henkinen mentaliteetti ja kasvatustaiteilu; puuttumisen taito ja sallivuus 

omille kokeiluille on varmasti lisännyt lasten positiivista minäkuvaa itsensä hyväksymisen tun-

teen kautta. Eräs ihmiselämän kehityksen kannalta viisaimmista paradokseista kuuluu näin:  

Vasta silloin kun ihminen tuntee olevansa hyväksytty omana itsenään, vapautuu hän kul-

kemaan eteenpäin elämässään - on valmis muuttumaan, kasvamaan ja tulemaan sel-

laiseksi kun hän suinkin vain pystyy” (Gordon, 2004).  

Gordon painottaa myös sitä, että lapsilla on uskomaton ja usein käyttämätön kyky löytää on-

nistuneita ratkaisuja ongelmiinsa, mutta jos vanhemmat ojentavat koko ajan lapselle valmiita 

ratkaisuja, lapsi ei itsenäisty eikä kehitä omaa ongelmaratkaisukykyään. (Gordon, 2004.) 

4.2.3 Non-verbaalinen viestintä 

Saamelaiskulttuurissa ihmisten välisessä kommunikaatiossa ei-kielellisten ilmauksien osuus on 

hyvin merkittävää - hiljaisuudella on totuttu kommunikoimaan - sillä on paljon erilaisia merki-

tyksiä tilanteesta riippuen. Totuttu on myös siihen, että seurustelussa voi olla äänettömiä jak-

soja, että kanssakäyminen ei edellytä jatkuvaa äänessä oloa. Vaikenemista on jopa arvostettu ja 

saamelaisen näkemyksen mukaan, vaikeneva ihminen on luja, viisas ja henkisesti voimakas. 

Saamelaiset ovatkin kehittäneet keskuudessaan melko hyvän non-verbaalisen kielen ymmärtä-

miskyvyn. “Ei kaikkea sanota, se pitää muuten tietää” -sanonta on perustunut ajatukseen, että 

ihmisellä on pitänyt olla hyvä non-verbaalisen tiedon kuuntelukyky. (Aikio, 2007, 55 & 2010, 

65, 58.) 

Aikuinen voi käyttää myös kehonkieltään hyväksi opettamisen välineenä. Aikuinen voi lukea 

asioita lapsen kehonkielestä, mutta ihan samalla lailla myös lapset lukevat ja tulkitsevat asioita 

aikuisen kehonkielestä. Aikuisen pitää olla tietoinen tästä, mitä omalla kehollaan viestittää, ja 

miten se vaikuttaa esimerkiksi lapsen oppimiseen tai asioista innostumiseen. Kun aikuinen on 

itse innoissaan tai kiinnostunut asiastaan, sitä mielenkiintoisemmaksi oppiminen muodostuu 

myös lapselle. Kehon kieltä käyttämällä voi osoittaa esimerkiksi myös arvostusta. Ilman sanoja 

voidaan osoittaa esimerkiksi, että lipun käsittely ja salkoon nostaminen on arvokas tapahtuma. 

Ensinnäkin lapset näkevät jo, että lippua säilytetään arvokkaasti omassa laatikossaan ja muu-

toinkin kauniisti käsitellään. (Balto, 2008, 54-55.)  
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4.2.4 Kiertoilmaisut 

Lapsen omaa ajattelua on kehittänyt myös moninaiset kiertoilmaisut, jotka ovat olleet tyypilli-

siä saamelaisessa puhekulttuurissa ja kommunikointitavassa. Asioita on tuotu esille huumorin 

ja leikin varjolla sekä erilaisia epäsuoria kiertoilmaisuja käyttäen, jotka ovat kehittäneet lapsen 

kykyä poimia sanomasta oleellinen tieto. Apua on voitu pyytää sanomalla: “Lämmittäisin sau-

nan jos olisi puita sisällä” tai “ Leipoisin pullaa, jos joku auttaisi taikinan teossa”. (Saamelais-

käräjät, 2013, 29.) Lasta alentavia ja vallankäyttöön viittaavia pakottavia suoria komentoja on 

siis vältetty. Sen sijasta on käytetty monimerkityksisiä ilmauksia ja tietoisesti jopa harhauttavia 

ilmauksia, jotta lapsi joutuisi itse kehittämään havaitsemiskykyään (Aikio, 2007, 45). Tyypil-

listä on ollut myös vastata hieman kiertoteitse, jos johonkin asiaan ei ole haluttu antaa tarkkaa 

vastausta. Kysyttäessä porojen määrää saamelaiselta usein vastaukseksi saattaa saada, että ne 

juoksevat kahdella puolen puuta. 

Gordon (2004) myös suosittelee välttämään suoria komentoja. Niiden sijasta hän kehottaa ku-

vailemaan lapselle teon ja sen seuraukset sekä siitä aiheutuneet tunnetilat neutraalisti minä-

viestein. Sen sijasta, että komentaisi lasta ottamaan “kengät pois eteisessä” voisikin vaihtoeh-

toisesti sanoa: “Kun kävelet kengät jalassa olohuoneessa, niistä tulee likaa matoille, ja minua 

harmittaa, että tulee ylimääräistä siivottavaa.” Tällöin lapsi saa mahdollisuuden käyttäytyä ra-

kentavasti ja ottaa aikuisen tarpeet huomioon. Avoimuus tunneilmaisussa antaa lapselle samalla 

myös hyvän esimerkin. Kolme osaa tässä rakentavassa tavassa pyytää kiertoteitse apua - ko-

mentamisen sijasta - on siis käytös, tunne ja teon vaikutus. Tarvittaessa lapselta voi vielä pyy-

tää: “Olisitko ystävällinen ottaisit kengät pois jalasta, (sillä se auttaisi minua)?” (Gordon, 

2004.) Suorille komennoille löytyy siis erilaisia vaihtoehtoja. 

Jos saamelainen on ollut eri mieltä jostakin asiasta toisen kanssa, on asia voitu ilmaista kier-

toilmaisulla: “Itepä tiiät”, jota kuuluu edelleen usein käytettävän. Myös täysi vaikeneminen on 

ollut tyypillistä (Aikio, 2010, 32). Oman näkemykseni mukaan sanonta antaa viitteitä tasa-ar-

voisesta ajattelusta; siitä että toisella on vapaus - mutta myöskin vastuu - valita tekemisensä. 

Sen sijaan, että aikuinen olisi suoraa kieltänyt, hän ilmaisee konfliktia välttäen epäsuorasti, että 

hän ei aio allekirjoittaa tai osallistua ehdotettuun toimeen, mutta kuitenkin luottaa lapsen rat-

kaisukykyyn. Lapsen vastuullistamisella on näin voitu antaa lapselle mahdollisuus päättää asi-

oista itse, ei ole tarvinnut koko ajan olla ohjastamasta tiukalla kädellä ja päättämässä asioita 

heidän puolestaan (Boine & Saus, 2012, 77). Tällaisilla epäsuorilla rajojen asetuksilla ja epä-

suoralla toiminnalla tai sanattomalla viestinnällä on voitu kertoa paljon asioita. Saamelaisisien 
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mukaan, suoraan toteutettu rajojen asettaminen voi sitä vastoin monella tapaa olla vahingollista 

integriteetille ja itsemääräämisoikeudelle. (Boine & Saus, 2012, 78-81.)  

4.2.5 Tarinat ja kertomukset 

Yksi kasvattamisen ja opettamisen epäsuora tapa saamelaisilla on ollut tarinankerronta. Saame-

lainen kertomaperinne on ollut rikas ja monipuolinen saamelaisen maailmankuvan kuvastaja, 

jonka tehtävä on ollut perimätiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. Kertomusten kautta lapsi 

on oppinut hahmottamaan maailmaa ja kulttuuria kokonaisvaltaisesti, myös ottaa opiksi toisten 

kokemuksista. (Aikio, 2010, 63-68.) Se on välittänyt saamelaisen perinteisen tietämyksen mit-

tavan kokonaisuuden elämässä pärjäämisestä suullisena perintönä sukupolvelta toiselle. Hiljai-

nen tieto paikoista, luonnosta, ihmisistä, suvuista ja yhteisöistä on muuttunut sanalliseksi, my-

tologian, historian ja elämäkerran sekoituksina. (Saamelaiskäräjät, 2009, 12.) 

Faktatiedon lisäksi kertomukset ovat välittäneet lapsille myös asenteita ja tunnesisältöjä - lasten 

ulkoista ja sisäistä elämänhallintaa on myös voitu kehittää tällä kasvatuksen keinolla. (Saame-

laiskäräjät, 2013, 29.) Tarinoiden ja kertomusten hyvien ja huonojen esimerkkien kautta van-

hemmat ovat voineet opettaa lapsilleen siis haluamiansa arvoja, normeja ja moraaleja (Balto, 

1997, 105, 115). Ja vaikka suullinen perinne kertoo menneestä, se on antanut myös neuvoja 

nykyhetkeen ja muodostanut perustan tulevaisuudelle (Kuokkanen, 2000, 37). Aikion mukaan 

(2010, 83) suullista tietoa voidaan pitää jopa enemmän luotettavampana lähteenä kuin kirjallista 

tietoa, joka on aina kytköksissä kirjan kirjoitusaikaan. Sitä vastoin suullisissa tarinoissa oleel-

linen sisältö pysyy aina samana, kertojan muotoillessa tarinaa aina vähän uudelleen tilanteeseen 

sopivaksi (Aikio, 2010, 68). 

Toisten ihmisten elämistä kertovien kertomusten avulla ihmiset ovat voineet kerryttää omaa 

tietoaan eri elämän alueilta. Tätä kollektiivisen muistin kokemustietoa on voitu soveltaa ja käyt-

tää hyödyksi ongelmatilanteissa. Mitä enemmän ihmisillä on ollut kokemustietoa, sitä parem-

mat on ollut mahdollisuudet pärjätä. (Aikio, 2010, 70.) Lapsille puolestaan kerrottiin paljon 

pelottavia tarinoita erinäisistä taruolennoista, kuten čáhcerávgasta (vesihiidestä) ja staalosta, 

joiden oli tarkoitus toimia kasvatustyössä ylimääräisinä lapsenvahteina. Pelottelulla on yritetty 

estää esimerkiksi, että lapset eivät hukkuisi jokiin tai järviin aikuisen silmän välttäessä. (Balto, 

1997, 105-111.) Elämä on ollut kovempaa ja lapsiin ei ole aina ehditty keskittyä kaikkien töiden 
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lomassa. Tärkeintä lienee ollut, että lapset ylipäätään säilyvät hengissä, vaikka muutamia trau-

moja saisivatkin. Pelottelun myötä lapset ovat myös päässeet kehittämään todellisuuden tajuaan 

ja kriittistä kuuntelua.  

Jotta suullinen perinnetieto ei katoaisi saamelaisesta yhteisöstä, sitä olisi tärkeää harjoittaa var-

haiskasvatustyössä päivittäin (Saamelaiskäräjät, 2013, 46). Saamelainen lasten kulttuurikeskus 

Mánnu pyrkii toiminnallaan omalta osaltaan tukemaan kouluja, päiväkoteja ja kielipesiä vah-

vistamaan ja lisäämään muun muassa perinteisen tiedon ja taidon osuutta omassa opetukses-

saan. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaista järjestettyä toimintaa ja erilaisia ohjelmasisältöjä. 

(Saamelaiskäräjät, 2014, 21.) 

4.2.6 Pyrkiminen yhteisymmärrykseen 

Pohjoissaamenkielessä on sana, joka kuvaa saamelaiskulttuurille ominaista, dialogista, toimin-

tatapaa. Tämä monimerkityksellinen sana on gulahallat, joka sanakirjojen mukaan tarkoittaa 

toisen ymmärtämistä ja kuuntelemista sekä keskenään keskustelua. Gulahallan tarkoittaa saa-

melaisille laajempaa sosiaalista vuorovaikutusta, jonka kautta rakennetaan keskinäistä ymmär-

rystä, jotta voitaisiin “kuuletella” (Heikkilä & Miettunen, 2016). Boinen ja Sausen (2012) tut-

kimuksen mukaan gulahallan on aikaa vievä keskustelutapa yhteistoiminnan edistämiseksi, 

jolla osoitetaan kärsivällisyyttä ja ylläpidetään lapsen omaa integriteettiä. Saamelaisisien mu-

kaan gulahallan on esimerkiksi sitä, että pyritään löytämään keskustelulle sopiva tilaisuus, jossa 

lasta ei painosteta, vaan integriteettiä kunnioitetaan ja puhuminen tapahtuu vierekkäin tasa-ar-

voisessa keskustelussa. Odotetaan siis sopivaa tilannetta ja vuoropuheIu harkitaan tarkkaan, 

myöskään samasta aiheesta ei tarvitse puhua koko ajan. (Boine & Saus, 2012, 74-78.) Esimer-

kiksi 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 keskittymi-

nen kohdistuu samaan asiaan, esimerkiksi televisiota katsellessa, tulen ääressä tai autossa istu-

essa (liittyy jo seuraavaan käsitteeseen). Myös lapsen koskettaminen tai syliin ottaminen heidän 

mukaan voi auttaa keskustelun syntymisessä. (Boine & Saus, 2012, 74-78.)  
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4.2.7 Vaikeista asioista puhuminen 

Mitä vaikeampia asioita halutaan ottaa esille jälkikasvun kanssa, sitä helpompi niistä on saa-

melaisisien mukaan avautua, kun keskustelu tapahtuu rinta rinnan tai vierekkäin (bálddalagaid) 

jonkun tekemisen lomassa. Puhuminen tapahtuu siis vieretysten katse samaan suuntaan kohdis-

tettuna, kuten juurikin esimerkiksi televisiota katsellessa, tulen ääressä tai autossa istuessa. 

(Boine & Saus, 2012, 75-78.) Asioista on ollut helpompi puhua työn ja tekemisen lomassa va-

rovasti edeten ja jutustellen (Saamelaiskäräjät, 2013, 29). Näin keskusteluasetelma on viestinyt 

tasa-arvoisesta asemasta - toisin kuin jos vastakkain ollen pakotettaisiin katsomaan toista sil-

miin. Näin myös tunteet eivät ole päässeet täyttämään tilaa keskustelijoiden välissä, vaan tun-

teet pääsevät tarvittaessa purkautumaan edessä olevaan tilaan. (Boine & Saus, 2012, 75-78.)  

Saamelaisisät ovat osoittaneet tällä rinnakkain keskustelun tavalla myös luottamusta ja samalla 

herkkyyttä huomioidessaan erityisesti kasvavien poikiensa haavoittuvaisuus ja häveliäisyys. 

Tavalla on yritetty myös luoda tietynlaista turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tilan-

teessa. Katsekontaktin puuttuessa henkilöllä on myös mahdollisuus kätkeä tunteensa tai kas-

vonsa, jos ei haluakaan niitä toiselle paljastaa. Tällä keskustelumuodolla halutaan osoittaa, että 

isä välittää, samalla kun saa mahdollisuuden neuvoa tai ohjata poikaansa. (Boine & Saus, 2012, 

75-78.) 

4.2.8 Menetelmät konfliktien estämiseksi 

Balton (1997, 105, 107) ikääntyneempien informanttien mukaan käytössä on ollut erinäisiä epä-

suoria kasvatuskeinoja, joiden tarkoitus on ollut estää konfliktin syntyminen lasten kanssa kiin-

nittämällä lapsen huomio epämieluisissa tilanteissa muihin asioihin. Balto nimittää näitä poh-

joissaamen kielellä sollenstrategioiksi. Álgu-tietokannan mukaan sollet-verbi määritellään toi-

sen huomion kääntämiseksi pois jostakin tämän tyynnyttämiseksi. Lisäksi se tarkoittaa itkevän 

tai loukkaantuneen ihmisen rauhoittamista. Näitä strategioita, joiden käsitteet avaan alla, ovat 

olleet muun muassa dájuheapmi, ájiheapmi ja sollen. Nämä sollenstrategiat ovat vaatineet käyt-

täjältään muun muassa kekseliäisyyttä, viitseliäisyyttä ja nokkelaa ajatuksenjuoksua. Balton 

mukaan parhaiten nämä metodit sopivat alle 8-10 vuotiaille lapsille. Syytä on myös huomioida, 

että nämä eivät ole pysyviä, vaan yleensä lyhytkestoisia hätäratkaisuja. Jos nämä keinot eivätkä 

puhuttelutkaan ole auttaneet haastavissa tilanteissa lasten kanssa, ovat vanhemmat luovuttaneet 

ja alkaneet odottaa, että “kyllä se siitä vielä oppii”.  



30 

 

Dájuheapmi (fillen) tarkoittaa hämäämistä, juksaamista tai huijaamista jollakin toisella asialla, 

jotta lapsen alkuperäinen mielenkiinnon aihe väistyisi uuden asian tieltä. Ájiheapmi puolestaan 

kuvaa jotakin mikä viivyttää, estää, keskeyttää, lykkää, laannuttaa tai tyydyttää. Esimerkiksi 

kun isommat lapset keksivät pienemmille lapsille muuta tekemistä, jotta äiti saisi hieman lisä-

aikaa omille toimilleen. Sollet tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapselle keksitään jotain vaihto-

ehtoista tekemistä, jos lapsi ei pääse vielä joka paikkaan isompien kanssa, vaikka jo haluaisi. 

Yritetään saada lapsi kiinnostumaan jostakin toisesta tilanteesta edes hetkeksi. Seđohallat puo-

lestaan pyrkii saamaan lapsen tyytyväiseksi lapsen sairastaessa. Esimerkiksi kun ruoka ei ole 

maittanut, on lapsi saanut valita mitä syö. Lilluhit tarkoittaa erityistä huolenpitoa ja hemmotte-

lua. Veavdit puolestaan sitä, että odotukset ja vaatimukset sovitetaan lapsen taitojen ja jaksami-

sen mukaisesti, jotta lapset kykenisivät tehtävään työhön tai pysyisivät kulkiessa aikuisten pe-

rässä. Lasta odotellaan, ja välillä pysähdellään, jotta toinen tavoittaisi ja seuraisi perässä. (Balto, 

1997, 105-111.)  

4.2.9 Muita kasvatustapoja 

Saamelainen kasvatus sisältää myös muutamia kasvatustapoja, joita nykypäivän kasvatusihan-

teiden valossa voidaan kyseenalaistaa. Esimerkiksi nárrideapmin eli narraamisen tarkoituksena 

on ollut hieman haastaa, koetella ja härnätä kasvavaa nuorta ja hänen henkistä kestävyyttään. 

Tätä harrastivat erityisesti sedät, enot ja tädit - parisuhde- ja seurusteluasiat tyypillimpisinä ai-

heinaan. Nárrideapmin opillisena tarkoituksena on ollut kehittää nuoren sosiaalista pelisilmää, 

sanavalmiutta, vihan ja tunteiden hallintaa ja esimerkiksi häpeän kokemista. Nárrideapmin 

kautta lapsille opetettiin, ettei kaikkea pitänyt mennä kertomaan itsestään ulkopuolisille. Li-

säksi sen kautta ihminen saattoi oppia myös huumorintajua, itseironiaa, erottamaan toden lei-

kistä ja muun muassa kontrolloimaan itseään ja sanomisiaan. Nárrideapmi harjoitti nuoria kes-

tämään vastoinkäymisiä. Nykypäivän vanhemmat saamelaiset ovat kuitenkin kritisoineet, että 

nuorempi sukupolvi ei enää osaa käyttää nárrideapmia oikein, koska eivät tunne enää sen tar-

koitusperiä. Nárrideapmi on alkanut osittain sekoittumaan kiusaamisen kanssa, ja saanut siksi 

kyseenalaisen maineen kasvatuskeinona. Kaikki eivät enää edes halua jatkaa tätä perinnettä, 

sillä siinä on vaara, että se epäonnistuessaan alentaa ihmisen itsetuntoa ja aiheuttaa eripuraa 

ihmisten välille. (Balto, 1997, 96-100, 112-112, 102.)  

Riššen tarkoittaa fyysistä kurittamista risuilla, jota sitäkin on käytetty saamelaisten keskuu-

dessa, mutta useimmissa perheissä vain harvemmin ja viimeisenä vaihtoehtona, kun muut kei-
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not eivät ole auttaneet. Nykypäivänä tämä on tietenkin laissa kiellettyä, enkä syvenny asiaan 

sen enempää, mutta mielenkiintoisen aiheesta tekee sen, että Balton informantit ovat painotta-

neet erityisesti sitä, että töiden teko on ollut saamelaisille niin äärimmäisen tärkeää, että he eivät 

ole voineet risujenkaan uhalla pakottaa ketään töiden pariin. Informanttien mukaan risuttami-

sella olisi ollut vain käänteinen vaikutus, ja tärkeämpää oli, että lapset oppisivat suhtautumaan 

ennen kaikkea positiivisuudella töiden tekoon. (Balto, 1997, 105-111, 113-114.)  

Nuktaleapmi tarkoittaa nuhtelua. Siinä yhdistyy samanaikaisesti suoruuden ja epäsuoruuden 

kasvatukselliset elementit. Balto (1997, 111) puhuu “kolmannessa persoonassa nuhtelusta”, 

jossa puhuttelu on tapahtunut epäsuorasti kerrottaessa puhutteluun johtaneesta tyhmästä teosta 

jollekin kolmannelle henkilölle niin, että nuhdeltava on kuitenkin ollut kuulemassa, kuinka hä-

nen aiheuttamasta toiminnastaan kerrotaan eteenpäin. Nuhdeltavaa ei ole kuitenkaan mainittu 

suoraan nimeltä, vaan teko on laitettu “pojan /tytön” (kolmas persoona) syyksi, vaikka kaikki 

ymmärtävät asiayhteydestä kenestä on ollut kyse. Tämä tapa rankaista on mahdollistanut pa-

lautteen epäsuoran antamisen ja varmasti on saanut pahantekijän omantunnon soimaamaan il-

man, että asianomaiset olisivat joutuneet kuitenkaan kahdenkeskiseen konfliktiin. Kolmannen 

henkilön mukaan ottaminen on lisännyt myös huomiota asialle, sosiaalista kontrollia ja lisännyt 

siten enemmän perään katsomista. (Balto, 1997, 111.) Esimerkki kuvastaa hyvin sitä, kuinka 

kurin sijasta onkin kasvatettu sosiaalisen kontrollin (ja oman tulkinta mukaan hieman myös 

häpäisemisen) avulla.  
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5 Pohdinta 

Saamelaista kasvatusta ei tulisi siis yksioikoisesti leimata liian vapaaksi tai välinpitämättömäksi 

kasvatukseksi tuntematta asian kaikkia taustoja ja tarkoitusperiä. Voi myös olla, että vapauden 

anto on osittain peräisin laskelmoidusta energiataloudesta kovan elämän keskellä. Ehkä saame-

laiset ovat oppineet, että jos koko varhaislapsuuden käskyttää lapsia ja odottaa heitä toimimaan 

ajattelematta, aiheuttaa se puolestaan teini-iässä vaikeuksia ajatella ennen toimimista. Ehkä sal-

livuus lapsen omille kokeiluille, eli oman ajattelun kehittymiselle, onkin säästänyt energiaa ja 

moninkertaista työtä tulevaisuudessa. Oli niin tai näin vallan käyttäminen ei ole hyvä perusta 

kasvatukselle, sillä valtaa voi käyttää toiseen ihmiseen vain niin kauan kuin toinen on heikko 

tai riippuvainen avusta (Gordon, 1977, 164). Sitä vastoin tasa-arvoisella ja kunnioittavalla kas-

vatusotteella on voitu yrittää ohjastaa lasta niin, että hän on halunnut toimia oikein yksinkin ja 

olla silloinkin toimissaan luottamuksen arvoinen. Lasta on yritetty valmistaa itseohjautuvuu-

teen niin, että lapsi oppisi itse ajattelemaan mikä on oikein ja väärin ja suhteuttamaan tekonsa 

siihen. Ja jos suoraa ilmaisua ei ole tullut, lapset ovat oppineet lukemaan ne jostain muusta 

(Peltola, 2017). Tätä optimaalisen kehityksen ja vuorovaikutuksen kannalta suotavaa vapautta 

on voitu ilmentää niin puheessa, hiljaisuudessa, katseessa, ilmapiirissä, eleissä, non-verbaali-

sessa ilmaisussa kuin aikuisten esimerkeissäkin (Peltola, 2017). 

Tutustuessani paremmin saamelaiseen kasvatukseen olen alkanut ymmärtää, kuinka paljon saa-

melainen kasvatusajattelu pitää sisällään viisautta. Ja nimenomaan sellaista viisautta, joka nyt 

uutena ja edistyksellisenä korostuu suomalaisessakin kasvatuskulttuurissa, muun muassa posi-

tiivisen pedagogiikan myötä. Esimerkiksi tavoitteet perinteisen opettajaroolin murtumisesta, 

oppilaan osallisuudesta sekä kriittisestä ajattelusta (Leskisenoja, 2016, 72-74) lähentelevät jo 

saamelaisen kasvatuksen perusfilosofiaa - eli sitä, että sen sijasta, että lasta pitäisi opettaa tot-

telemaan, pitäisikin hänet opettaa ajattelemaan. Myös valtakunnallinen varhaiskasvatussuunni-

telmamme velvoittaa kehittämään nykypäivänä lapsen omaa ajattelua; muodostamaan omia 

mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan 

eettisesti kestävällä tavalla (Opetushallitus, 2016, 22). Silti tottelemisen ihanne ja suorat ko-

mennot elävät meissä sitkaasti. 

Saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan myös itsenäinen tekeminen, ajatteleminen 

ja vastuunottaminen on tärkeää (Saamelaiskäräjät, 2013, 31). Yhteneväisyyksiä positiiviseen 

pedagogiikkaan löytyy myös saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen oppaasta:  
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Jotta lapsi voi hyvin, päivähoidossa tulee olla turvallinen, kiireetön, kannustava 

ja positiivinen ilmapiiri: Annan päivittäin jokaiselle lapselle myönteistä pa-

lautetta. Kiinnitän huomion ensisijaisesti lapsen onnistumisiin. Ohjaan lapsia 

keskinäiseen hyväksyntään ja toinen toisensa kunnioittamiseen. Lapsi saa toimia 

itselleen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Lapsella on mahdollisuus 

yrittää ja harjoitella. 

Eli ympäri mennään ja yhteen tullaan - viisaus onkin ollut “villin ja sivistymättömän hallussa”. 

Olisiko 50-luvun tiukkanutturapäinen kansankynttilä tätä arvannut pitäessään kiertokoulua 

pohjoisen perukoilla saamelaislapsille?  

Balto (1997 & 2002, 154) puoltaa myös perinteisen saamelaisen tietämyksen sovittamista ny-

kyaikaan. Uusimmat päivitetyt opetussuunnitelmat sisältävät saamelaispedagogiikan mukai-

sesti myös kokemuspohjaisen oppimisen sekä ideaalin itsenäisestä ja vastuullisesta ihmisestä, 

joka uskaltaa kohdata elämän haasteita ja joka pystyy myös selviytymään yhdessä niistä toisten 

kanssa. Tavoitteet itsenäistymisen lisäämiseksi ei kuitenkaan onnistu käytännön tilanteissa, jo-

ten kuinka paljon tosiasiassa käytännöt ovat uudistuneet? Balto (1997 & 2002, 154) toteaa, että 

aina kun on rakennettava uutta ymmärrystä jostakin asiasta, pitää aina olla jotakin, mihin uuden 

ymmärryksen perustaa. Hän epäilee, että jos saamelaiset voisivat perustaa ja sovittaa uuden 

tiedon ja osaamisen sen tiedon mukaisesti, mitä jo esi-isillään on ollut, motivoisi se varmasti 

monia toimimaan toisin. Se antaisi asioille myös syvemmän merkityksen. Hän kysyykin, että 

pitääkö kaiken tulla aina muualta ennen kuin se kelpuutetaan, miksi ei kelpaisi saamelaisten 

oma perinne ja tietämys?  

Jarno Paalasmaa (2016, 9-11) kritisoi osaltaan nykyaikaista kasvatusta ”Maailman parhaimmat 

kasvatusajatukset”-teoksessaan, että tällä hetkellä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä oleva 

kiivas tahti kehittää itseään (kenties viime lopussa talouselämän tarpeisiin vastaamaan), on teet-

tänyt sen, että uudistusvimmassa historiallinen ulottuvuus, syvällisempi sivistysajattelu ja kas-

vatuksellinen viisaus on päässyt unohtumaan. Sitä vastoin tieto ja taito-oppimista korostetaan 

kasvatuksen kustannuksella. Se näkyy koululaitoksen kehittämisessä kuin vanhempienkin ha-

puilevana ja toisinaan epäjohdonmukaisena kasvatustoimintana. Hän muistuttaakin osuvasti 

meitä vanhempia vastuustamme, että elävä ja luova kasvatus ei synny viranomaisten määräyk-

sellä vaan alhaalta päin, kasvattajista käsin. Ja että kasvatuksenkin kehitystyössä kyse on perin-

teen ja uusiutumisen välisestä tasapainoilusta.  
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Jatkotutkimukseni aihe voisi pureutua saamelaisen epäsuoran kasvatustyylin tiedostamiseen ja 

soveltamiseen kodeissa ja päiväkodeissa nykypäivänä. Kuten mainitsin, saamelainen yhteisö 

on osittain kasvatuksellisesti sulautunut valtaväestöön ja nykypäivän yhteiskunnalliset muutok-

set ja muuttuvat tekijät muovaavat saamelaista kasvatusta. Olisi tarpeen pohtia, miten saame-

laisen kasvatuksen perinteinen tieto saataisiin sovitettua nyky-yhteiskuntaan ja samalla pitää 

saamelainen kasvatus saamelaisena. Olisi myös mielenkiintoista kuulostella saisiko epäsuoruus 

kannatusta nykyisten työntekijöiden keskuudessa, vai koettaisiinko iso henkinen muutos liian 

vieraalle tai haastavaksi toteuttaa. Balto (2008) toteaakin, että saamelaiset opettajat tarvitsevat 

tiedottamista ja tukea ylhäältä päin toteuttaakseen saamelaisia kasvatusarvoja varhaiskasvatuk-

sessa. Rauna Rahko-Ravantin (2016) tutkimus Saamelaisopetus Suomessa – tutkimus saame-

laisopettajien opetustyöstä suomalaiskoulussa kuvailee kattavasti opettajien kokemia haasteita 

opetustyössään. Hänen tutkimuksensa mukaan saamelaisopettajat eivät koe olevansa yhdenver-

taisessa asemassa suomalaisopettajien kanssa, vaan sitä vastoin he usein joutuvat puolustamaan 

ja selittämään itseään ja valintojaan. 

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (Saamelaiskäräjät, 2009, 7, 12, 20) joka tapauksessa 

velvoittaa käyttämään saamelaisyhteisön tietoja, taitoja, tapoja ja arvoja apuna päivittäisiä toi-

mintoja toteutettaessa. Tämän lisäksi tavoitteena olisi, että varhaiskasvatus tukisi myös kotien 

kasvatusta ja valmentaisi uusia sukupolvia toimimaan uudenaikaisessa saamelaisyhteisössä. 

Toivottavasti tämä työni omalta osaltaan edistäisi keskustelua saamelaisista kasvatusarvoista ja 

siitä, miten niitä voisi tuoda nykyaikana käytäntöön. Toivon myös, että tämä työni herättelisi 

etenkin varhaiskasvatuksen parissa työskentelevissä ihmisissä halua muuntaa ja kyseenalaistaa 

omaa vallankäyttöään kasvatustyössä kohti kunnioittavampaa ja tasa-arvoisempaa vuorovaiku-

tusta. 
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