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Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään, mikä on pohjoissaamelaisen perinteisen musiikin 

rooli pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa. Tutkimuskysymyksenä on: Mikä on joiun 

rooli pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa? Tutkimuksen aihe on syntynyt tutkijan 

omasta mielenkiinnosta saamelaiseen musiikkiin, erityisesti perinteiseen pohjoissaamelaiseen 

musiikkiin, joikuun. Tutkijan omat kokemukset ja havainnot joikaamisen vähäisyydestä tai 

joiltakin osin jopa puuttumisesta pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa, ovat herättäneet 

suurta mielenkiintoa tutkia joiun ja lapsen välistä suhdetta ja sen roolia pohjoissaamelaisessa 

varhaiskasvatuksessa.  

Tutkielma on tyyliltään laadullinen tutkimus, joka toteutetaan narratiivisena 

kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa hyödynnetään aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja 

aiheeseen liittyvää muuta kirjallisuutta. Aluksi tutkimuksessa selvitetään joiun syntyä ja sen 

merkityksiä pohjoissaamelaisille. Sen jälkeen joikua tarkastellaan osana varhaiskasvatusta ja 

varhaista musiikkikasvatusta.  

Tutkittavasta kirjallisuudesta käy ilmi, että joiku on tärkeä pohjoissaamelainen symboli ja sen 

rooli varhaiskasvatuksessa on hyvin moninainen. Tutkielmassa myös selviää, että 

joikuperinteen siirtyminen sukupolvelta toiselle on vähentynyt voimakkaasti ja siksi 

joikuopetus on nousemassa tärkeäksi menetelmäksi perinteen siirtämisessä.  
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Dán kandidáhtadutkamušas čielggaduvvo, mii lea davvisápmelaš árbevirolaš musihka rolla 

davvisápmelaš árrabajásgeassimis. Dutkangažaldahkan lea: Mii lea luođi rolla davvisápmelaš 

árrabajásgeassimis? Dutkamuša fáddá lea boahtán dutki iežas beroštumis sápmelaš musihkkii, 

erenomážit árbevirolaš davvisápmelaš musihkkii, luohtái. Dutki iežas vásáhusat ja 

fuomášumit juoigama vánisvuođas dahje muhtin osiin juobe váilumis davvisápmelaš 

árrabajásgeassimis, leat bohciidahttán stuorra beroštumi dutkat luođi ja máná gaskavuođa ja 

dan rolla davvisápmelaš árrabajásgeassimis.  

Dutkamuš lea stiilla beales kvalitatiivvalaš dutkamuš, mii ollašuhttojuvvo narratiivvalaš 

girjjálašvuođageahčastahkan. Dutkamušas ávkkástallojuvvo fáttás árat dahkkon 

dutkamušaiguin ja eará fáddái laktáseaddji girjjálašvuođain. Álggos dutkamušas čielggaduvvo 

luođi riegádeapmi ja dan mearkkašupmi davvisápmelaččaide. Dan maŋŋá luohti dárkkoduvvo 

oassin árrabajásgeassima ja árramuttu musihkkabajásgeassima.  

Dutkojuvvon girjjálašvuođas boahtá ovdan, ahte luohti lea dehálaš davvisápmelaš symbola ja 

dan rolla árrabajásgeassimis lea hui máŋggalágán. Dutkamušas maiddái čielgá, ahte 

luohteárbevieru sirdáseapmi sohkabuolvvas nubbái lea geahppánan mealgat ja danin 

juoiganoahpahus lea badjáneamen dehálaš vuohkin árbevieru sirdimis.  
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1 Johdanto 

Saamelaiset ovat asuttaneet pohjoisinta Eurooppaa jo useita vuosisatoja. He ovat luoneet 

aikojen saatossa elämäntavan, jolla ovat pärjänneet kovissakin olosuhteissa luonnon armoilla 

ja sillä tavoin toteuttaneet omaa kultturiaan. Joiku on ollut aina osa pohjoissaamelaisten 

kulttuuria. Se on säilynyt elossa valtioiden ja kirkon vastustuksista ja hiljentämisyrityksistä 

huolimatta, vaikkakin joillakin alueilla joiku hiljentyi melkein täysin. Suurin syy tähän oli 

saamelaisten kääntyminen lestadiolaisuuteen, joka kielsi joikaamisen. (Skaltje, 2005, 290–

291, 296.) Tenojokivarren alue muodostui vahvaksi lestaudiolaisuuden alueeksi (Lehtola, 

2015, 61). Sotien jälkeinen koulupolittiikka ja asuntolavaihe saivat edelleen saamelaiset 

etääntymään perinteisestä elämäntavastaan, eikä suullista perimätiedon siirtoa sukupolvelta 

toiselle enää tapahtunut samassa määrin kuten ennen. (Jouste, 2007, 29.) Asta Balton (2008, 

26) mukaan tällainen kolonisaatio on vähitellen juurtunut ihmisten mieliin saaden ihmiset 

ajattelemaan, ettei oma kulttuuri ole valtakulttuurin arvoinen, jolloin omalle kulttuurille 

olennaiset tavat ovat osittain kuihtuneet. 

Joiku on kuitenkin edelleen yksi saamelaisten merkittävimmistä symboleista ja sen olemassa 

olosta on kirjoitettu jo 1600-luvulla (Kantola, 1984, 7; Aikio, 2007, 19). Se on siirtynyt 

sukupolvelta toiselle suullisena perimätietona ja -taitona enkulturaatiossa. Enkulturaatio on 

antropologinen termi, joka tarkoittaa elinikäistä kasvattamista ja oppimista kulttuuriin. 

Enkulturaatiossa vanhempi sukupolvi siirtää kulttuuria nuoremmille sukupolville. (Judén-

Tupakka, 2003, 315.)  

Saamelaiselle kansalle joka ikinen perinteisen tiedon ja taidon siirtäjä on tärkeä. Kuitenkaan 

yksin ei voi hallita kaikkia taitoja ja siksi tarvitsemme koko yhteisön voimaa ylläpitämään 

saamelaisten perinteiden arvoa. Tärkeää perinteisen tiedon siirrossa on muistaa kunnioittaa 

juuri oman alueen tietoja ja sosiaalistaa lasta omaan kulttuuriin. Siksi olen pohjoissaamen 

itämurteen alueen kasvattina valinnut kandini aiheeksi pohjoissaamelaisen joiun, varsinkin 

Tenojokivarren joiun ja sen rooli varhaiskasvatuksessa. Haluan monien muiden 

pohjoissaamelaisten opettajien, muusikkojen ja tavallisten perheellisten tavoin elvyyttää 

joikuperinnettä, varsinkin lasten arjessa. Haluan saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

(Saamelaiskäräjät, 2009) ohjeistuksen tavoin olla vahvistamassa lasten saamelaista 

identiteettiä joiun avulla ja samalla ylläpitää meille tärkeää musiikkiperinnettä. Pyrin myös 
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tutkimuksellani osoittamaan ylipäätänsä musiikin tärkeyttä varhaiskasvatuksessa, koska 

musiikki ja varsinkin omalla äänellä tuotettu musiikki on olennainen osa lapsuutta. 

Musiikkiperinteen ylläpitäminen tarvitsee oikeita tekoja ruohonjuuritasolla. 

Musiikkikasvatuksen lehtori Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja suosittu lastenmusiikin 

säveltäjä, Soili Perkiö (Helsingin Sanomat, 2018) kertoo, että nykyään lapset kuulevat 

musiikkia usein äänitteinä. Vanhemmat saattavat kokea, ettei heidän laulunsa ole kummoista, 

jonka takia musiikkia soitetaan esimerkiksi puhelimesta. Perkiön mukaan lapselle laulaminen 

on kuitenkin hyvin tärkeää. Musiikin pitäisi tuntua sydämmessä, mutta myös fyysisesti 

kielellä ja suussa. Perkiö sanoo, että mikäli lapsen haluaa kasvavan musiikkiin, pitäisi sen olla 

osa arkea. 

1.1 Tutkijan positio alkuperäiskansatutkimuksessa 

Historiassa alkuperäiskansatutkimuksissa tutkijoina ovat olleet ulkopuoliset tutkijat. Myös 

tämän tutkimuksen teoria joiusta on pääosin suomalaisen Minna-Riikka Järvisen tutkimus 

(1999) pohjoissaamelaisesta joiusta. Järvinen (1999, 217) toivoo kuitenkin tutkimuksensa 

olevan kontribuutio saamelaisille. Hän on antanut äänen saamelaisille haastattelemalla 

pohjoissaamelaisia informanttejaan. Hän myöntää, että informanttien haastattelu suomen 

kielellä oli haasteellista, koska informantit kokivat suomeksi joiusta puhumisen vieraaksi, 

eivätkä he aina edes ymmärtäneet Järvisen suomenkielisiä kysymyksiä. Järvinen kuitenkin 

opiskeli pohjoissaamea, jolloin hän pystyi osittain haastattelemaan informanttejaan myös 

heidän omalla äidinkielellään.  (Järvinen, 1999, 214.) 

Alkuperäiskansatutkimuksella ei kuitenkaan ole kaunis historia, eivätkä mm. saamelaisten 

kallomittaukset ole nykytutkimuksen valossa eettisiä, eivätkä ne ole olleet hyödyksi 

alkuperäiskansalle, vaan ovat olleet kolonisaation työkaluja (Kuokkanen, 2009, 121–122). 

Myös Järvinen (1999, 214) vahvistaa, että viime vuosisadalla saamelaisiin kohdistunut 

tutkimus on ollut vilkasta ja tutkijat on koettu valtakulttuurin harjoittaman kolonialismin 

jatkajina. Kuitenkin kaikenlaiset alkuperäiskansatutkimukset ovat olleet historiassa 

oikeutettuja, koska on nähty, että tutkimukset ylipäätänsä ovat ”hyväksi ihmiskunnalle” 

(Smith, 2012, 26). 

Itse tutkin pohjoissaamelaisen joiun roolia varhaiskasvatuksessa alkuperäiskansan jäsenenä. 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa tietoa pohjoissaamelaiseen varhaiskasvatukseen, mutta 
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myös tuottaa tietoa perinteisen musiikin merkityksistä koko monikulttuuriselle saamelaiselle 

kansalle. 

En ole itse kasvanut joiun parissa, mutta kouluun alkaessani, minulla on ollut suuri etuoikeus 

olla opettajan Kaarin Kitin opetuksessa, joka on tutustuttanut minut kansani ja varsinkin oman 

alueeni joikuperinteeseen ja olen päässyt joikaamaan hänen johdolla koko peruskoulun ajan. 

Uskon, että ilman niitä hienoja joikaamiskokemuksia, en olisi tässä kirjoittamassa kandiani 

joiun roolista varhaiskasvatuksessa.  

Aiheeni valinta vahvistui, kun ymmärsin, että olen aina hieman epäröinyt omaa joikaamista. 

Uskon, että puuttuvat joikaamiskokemukset varhaisessa iässä ovat saaneet minut epäilemään 

omaa osaamistani tai jopa sitä, ettei joiku kuulu suuhuni, koska olen oppinut sen vasta 

kouluiässä. On ollut välillä hyvin hämmentävää kokea joikatessa voimakasta yhteyttä 

menneisyyteen esi-isieni aikaan ja voimakasta yhteenkuuluvuutta muiden saamelaisten 

kanssa, mutta silti epäillä omaa kuuluvutta joikaamiseen. 

Koen, että pohjoissaamelaisten lasten täytyy saada sekä kuulla joikua aikuisten suusta että 

saada mahdollisuus itse tuottaa joikua. Varsinkin varhaiskasvatuksessa, jossa lapset viettävät 

suuren osan valveillaoloajastaan jatkuvasti imien kieltä ja kulttuuria. Ymmärrän kuitenkin 

sen, jos joikua ei kuulu kaikkien pohjoissaamelaisten varhaiskasvatuksen opettajien tai 

hoitajien suusta, varsinkin jos heidät on kasvattanut lestadiolainen yhteisö. Joikaamistrendin 

lasku on kuitenkin pysäytettävä ja on aika tuoda joikuperinnettä pohjoissaamelaisen 

varhaiskasvatuksen arkeen. Lapsille on osoitettava, että joiku ei kuulu pelkästään lavoille, 

radioon tai CD-soittimeen. Opetus on tärkein keino alkuperäiskansojen yhteisöjen 

uudelleenrakentamisessa ja dekolonisaatiossa (Kuokkanen, 2009, 37). 

Tutkimuskielen valinta oli alusta asti selkeä. Halusin kirjoittaa suomeksi, koska suurin osa 

lähteinä käyttämäni teokset ovat suomenkielisiä. Kuitenkin kun aloin kirjoittamaan siitä, 

miten joiun kuuluminen luo lapselle arvomaailman, jossa joiku on tärkeä osa sitä, sai minut 

pohtimaan kielen merkitystä tässä tutkimuksessa. Se sai minut myös pohtimaan antaako 

tutkimukseni arvoa pohjoissaamelaiselle joiulle, jossa pohjoissaamenkieli on erittäin 

oleellista. Toisaalta toivon, että tutkimukseni toisi tietoa pohjoissaamelaisesta joiusta myös 

valtaväestölle, ei pelkästään varhaiskasvatuksessa, vaan ylipäätänsä pohjoissaamelaisessa 

kulttuurissa. Ehkä tällä tavoin onnistun lisäämään valtaväestön tietoisuutta saamelaisista, 

varsinkin joiun roolista varhaiskasvatuksessa. 
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2 Tutkimuksen toteutus  

Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on laadullisen tutkimuksen 

tutkimusmenetelmä. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksena pyrkiä tutkimaan aihetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja sen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen.  

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161–162.) Pertti Alasuutari (2011) vahvistaa, että 

laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena etsiä selkeitä vastauksia, vaan tehdä 

havaintoja, joita tarkastellaan tietystä näkökulmasta, joka muodostuu tutkimuksen 

teoreettisesta viitekehyksestä. 

Tarkemmin kuvaillen, tutkielmani on narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka on yleiskatsaus 

aiheesta, jossa tutkittavaa ilmiötä kuvataan laaja-alaisesti, ilman liian tiukkoja rajauksia. 

Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa on kyse aiempien tutkimuksien tiivistämisestä, joka ei 

sinänsä tuota uutta analyyttista tietoa, vaan ennemminkin auttaa ajantasaamaan 

tutkimustietoa. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen ansiosta tutkimustieto on myös 

helpommin saavutettavissa, kun haetaan yleiskatsausta tietystä aihepiiristä. (Salminen, 2011, 

8–9.) Laadullisen tutkimuksen kulkuun liittyvät vahvasti tutkijan omat arvolähtökohdat. 

Tutkija tavallaan löytää ja paljastaa niitä tosiasioita, joita hän haluaa tutkimuksessaan tuoda 

esille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161.) 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi kirjallisuuskatsauksen, koska koin sen olevan sopivin 

tutkimukseni tarkoitukseen. Haluan tutkimuksessani tuoda joiun roolia pohjoissaamelaisessa 

varhaiskasvatuksessa positiivisessa valossa. Joiun ja lapsen välistä suhdetta on kuitenkin 

hyvin vähän tutkittu, joten yhdistän tutkimuksessani joikua ja länsimaista teoriaa musiikin 

merkityksistä lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa. 

Kirjallisuuskatsauksen tekeminen aiheesta, jota ei aikaisemmin ole tutkittu, on muuttanut 

tutkimuskysymyksiä ihan tutkimuksen loppuvaiheisiin saakka. Samasta syystä olen joutunut 

kirjallisuuskatsauksen lisäksi turvautumaan muutamaan suulliseen kommenttiin, jotta olen 

saanut keskitetympää tietoa tutkimuskysymyksiini liittyen.  

Tutkimuksessa suullisten kommenttien käyttäminen ei ole heikentänyt tutkimukseni 

luotettavuutta, koska alkuperäiskansatutkimuksessa henkilökohtaiset kokemukset ovat yhtä 

luotettavaa tietoa kuin muu teoreettinen tieto (Kuokkanen, 2009, 44). Tutkimuksen eettisyyttä 

ja luetettavuutta vahvistavat selkeät lähdeviittaukset tutkimuksessa käytettävään aineistoon.  
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Kirjallisuuskatsaukseni viitekehyksenä on pohjoissaamelainen joiku, varhainen 

musiikkikasvatus ja saamelainen varhaiskasvatus. Pyrin tällä tutkimuksella avaamaan 

musiikillisen perinnön merkityksistä saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni on 

kuitenkin rajattu käsittämään pelkästään pohjoissaamelaisen musiikkiperinnön merkityksiä, 

erityisesti Tenojoki varren joikuperinteen merkityksiä. 

Tarkemmin pyrin tällä tutkimuksella löytämään vastausta seuraavaan kysymykseen: 

1. Mikä rooli joiulla on pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa? 

Alakysymyksenä tutkimuksessa on, että miten joikuperinne siirtyy pohjoissaamelaisessa 

varhaiskasvatuksessa.  

Aloitan kirjallisuuskatsaukseni avaamalla joiun merkityksiä pohjoissaamelaisessa kulttuurissa 

sekä avaamalla joiun ja lapsen yhteyttä. Tärkeimpänä lähdekirjallisuutena tässä osassa on 

Minna Riikka Järvisen (1999) teos Maailman äänessä. Sen jälkeen avaan 

varhaiskasvatuksessa velvoittavia ja ohjeistavia asiakirjoja perinteisen musiikin opettamisesta, 

jossa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2016) ja saamelainen 

varhaiskasvatussuunnitelma (Saamelaiskäräjät, 2009) ovat lähteinäni. Tässä osassa pohdin 

myös perinteisen joiun sijoittumista varhaiskasvatukseen, jossa yhdistän kirjallisuutta sekä 

länsimaisesta musiikkikasvatuksesta että joiunopetuksen tarkoituksista. Pohjoissaamelaisen 

muusikon Ulla Pirttijärvi-Länsmanin antamat suulliset kommentit joiun opetuksesta 

pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa, ovat merkittäviä tässä tutkimuksessa, koska 

aiheesta ei löydy kirjallista tietoa. Lopussa vielä pohdin tutkimukseni lopputuloksia. 
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3 Pohjoissaamelainen joiku 

Johan Turi kertoo kirjassan Kertomus saamelaisista (1910), että ”saamelaista laulua 

kutsutaan joikaamiseksi. Sen avulla voi muistella toisia ihmisiä. Jotkut muistelevat vihassa ja 

toiset rakkaudessa ja jotkut ikävöidessään. Laulun nimi on luohti.” 

Nils-Aslak Valkeapää taas luonnehtii joikua pohjoissaamelaisten kansanmusiikiksi. Se 

tehtävänä on toimia sekä musiikkina että vuorovaikutuksellisena välineenä toisten kanssa. 

(Jouste, 2017, 233.) 

Suomessa elää kolme saamelaista kieliryhmää, pohjoissaamenkieliset, inarinsaamenkieliset ja 

kolttasaamenkieliset. Heillä kaikilla on omat musiikkiperinteensä. Musiikkiperinteille on 

yhtenäistä, että musiikin ilmaisun välineenä on ihmisääni. Inarinsaamen kielellä se on livđe, 

kolttasaamen kielellä leu’dd ja pohjoissaamen kielellä luohti. Suomen kielessä luohti-sanasta 

käytetään nimeä joiku. (Jouste, 2006, 275–276.) 

Pohjoissaamelainen joikutyyli voidaan alueellisesti jakaa neljään osaan. Siihen kuuluvat 

Enontekiön, Inarin, Pohjois-Sodankylän sekä Tenojoki ja Inarijoki varsien alueet. Enontekiö 

ja Pohjois-Sodankylä kuuluvat länsimurteen alueelle ja Tenojoen ja Inarijoen varret taas 

itämurteen alueelle. Inarin alueen pohjoissaamelainen väestö on taas muodostunut 

saamelaisalueen eri puolilta Inariin muuttaneista pohjoissaamelaisista ja niin ikään 

musiikkiperinne on saanut vaikutteita sekä länsimurteen että itämurteen joikutyyleistä. 

(Jouste, 2006, 281.) 

Itäiseen murrealueeseen kuuluvat Tenojoki- ja Inarijokivarsi. Maantieteellisesti nämä alueet 

muodostavat laajan kulttuurialueen, joihin mahtuu paljon paikallisia joikujen tyyli eroja. 

Itäisen joikutyylin luonteeseen kuuluu pehmeä äänenkäyttö, joka on lähellä ihmisen 

puheäänen rekisteriä. (Jouste, 2006, 283–284.) 

Tenojoki varren joiuissa on muiden pohjoissaamelaisten alueiden joikuihin verrattuna eniten 

tekstiä eli sanontoja. Sanonnat muodostavat säkeistöjen alun, jota seuraa loullottelujakso. 

(Jouste, 2006, 284.) Sanonnoissa käytetään usein vertauskuvia luonnosta niin, että esimerkiksi 

ihmisen luonnetta kuvataan jonkin eläimen luonteen avulla (Järvinen, 1999, 67–68).  
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3.1 Joiun synty 

Monet syyt vaikuttavat joiun syntyyn. Usein syyt ovat positiivisia. Perinteisesti joiun kautta 

on haluttu muistella, kehua tai osoittaa arvostusta. Joiun luomisessa tarvitaan tietynlaista 

energiaa. (Gaup, 2015, 26.) Energialähteinä voivat olla voimakkaat tunnetilat, mukava ja 

tyytyväinen olo tai unet. Joiut voivat syntyä sosiaalisessa tilanteessa tai yksinäisyydessä. 

Rytmikäs poroajelu saa usein joiun aikaan. (Järvinen, 1999, 136–137.) Luonnonolot ovat 

perinteisesti synnyttäneet joikuja. Tuuli, tunturit, joet ja järvet ovat antaneet omilla äänillä 

alun joiun syntyyn ja ihminen on sitä jatkanut. (Skaltje, 2005, 285.) 

Pohjoissaamelainen ei joikaa jostakin, vaan hän joikaa jonkin. Joiun kohde yleensä selviää 

heti joiun alussa. Joiun kohteina ovat tyypillisesti ihmiset, mutta myös eläimet, paikat 

luonnossa ja kylät. Silloin kun joikattavana on ihminen, niin hän omistaa joikunsa, eikä hän, 

joka on ”laittanut” joiun tälle ihmiselle. Joiussa ei ole paljon tekstiä, mutta se antaa siltikin 

paljon tietoa joiun kohteesta. Ihmisen joiku usein sisältää hyvin täsmällisen sukunimen, josta 

selviää kenen lapsesta tai jopa lapsenlapsesta on kyse. Joiussa myös usein kerrotaan mitä tämä 

tekee ammatikseen ja mikä kuvaa tätä henkilöä parhaiten. Muutoin henkilöjoiuille on 

tyypillistä, että yhdessä joiussa käsitellään useita teemoja henkilön elämästä. (Järvinen, 1999, 

61–62.) 

Joiussa oleellisinta on sen kohde. Kun saamelainen rakentaa joiun, niin se kuvaa joiattavan 

kohteen käynnin, luonteen ja kauneuden sekä joiussa käytettävien sanontojen että 

musiikillisten symbolien avulla. (Järvinen, 1999, 67.) Joiun sisällössä nuotti ja sävel ovat yhtä 

merkityksellisiä tahdin, tempon ja äänen korkeuden kanssa (Gaup, 2015, 26). Sävel syntyy 

tietyn hetken virittämästä tunnelmasta, joka muodostuu ympäristöstä, joikaajan 

elämäntilanteesta ja sen hetkisistä ajatuksista ja tunteista. (Järvinen, 1999, 79.) Henkilöjoiussa 

sanonnoilla ei ole välttämättä niin suuri merkitys kuin joiun sävelmällä, joka pystyy 

”maalaamaan” joiun kohteen kuulijalle. (Skaltje, 2005, 127.) Gaup (2015, 26) kuvaa joiun 

olevan kuin kädentaitoa. Jokainen tekee omanlaisensa, mutta silti seurataan tiettyjä 

kirjoittamattomia sääntöjä. 

Kaikki joiut eivät kuitenkaan jää elämään, mutta ovat syntyhetkellä auttaneet joikaaja 

tunteiden esille tuomisessa. Toisaalta taas jotkut vanhat sävelet ovat uudesti syntyneet uusilla 

sanonnoilla. Esimerkiksi tunnettu Tenojokivarren joiku, Inguna-gánda on tehty vanhasta 

sävelmästä. (Järvinen, 1999, 136–137.) Itsekin olen monesti lapsiani nukuttaessa hiljaisella 

äänellä hyräillyt ja joiannut heitä juuri sillä hetkellä keksimälläni joiulla, samalla miettien, 
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että onpa hyvä sävel. Sävel on kuitenkin unohtunut seuraavana päivänä, mutta olen kuitenkin 

saanut lapseni uneen sen avulla. 

3.2 Joiun käytännölliset tehtävät 

Joiulla on perinteisesti sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä merkityksiä. Käytännöllisin merkitys 

joiulla on ollut pitää petoeläimet poissa porotokasta (Järvinen, 1999, 77). Joikaaminen 

kevensi raskasta työtä sekä antoi arvoa työnteolle. Joikaamisella myös pyrittiin rauhoittamaan 

tokkaa ja luoda luottamuksellinen yhteys poron ja ihmisen välille. Joikaamisella on ollut 

myös uskomuksellinen merkitys. On joiattu saaliin toivossa ja poroa on joiattu poro-onnen 

toivossa. (Skaltje, 2005, 289.) 

Joiulla on myös viihdyttävä merkitys. Se viihdyttää yksinäisyydessä työskenteleviä ja 

kohottaa tunnelmaa sosiaalisissa kokoontumisissa. Se on myös yksilön itsesäätelyn väline. 

Joikaaja pystyy purkamaan tunteensa esille joiun avulla, jos se muutoin on vaikeaa. Järvisen 

(1999) informantin mukaan ikäviä asiota kuten kuolemaa tai yksinäisyyttä on helpompaa 

käsitellä joiun kautta kuin puhumalla niistä. Joiku myös lohduttaa yksinäistä. Sen kautta voi 

ajatuksissaan matkustaa joikaamaansa paikkaan tai luoda yhteenkuuluvutta kuolleiden kanssa 

ikävän vallatessa. (Järvinen, 1999, 78–79.)  

Joiun tavoitteet voivat olla sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä (Gaup, 2015, 26). Sosiaalisissa 

tilanteissa joiut ovat vahvistaneet yhteenkuuluvuutta. Maj-Lis Skaltjen (2005, 286) 

informantit kertovat, että joikaaminen on vahvistanut saamelaisten yhteenkuuluvuuden 

tunnetta myös yli valtionrajojen. Se on myös tavallaan auttanut saamelaisia pärjäämään 

ankarissa luonnonoloissa, voimistaen ja vahvistaen ihmistä sekä vahvistaen ihmisten 

itsetuntoa. Yhdessä joikaamisella on myös varmistettu joikujen muistaminen ja niiden 

säilyminen seuraaville sukupolville (Järvinen, 1999, 74). Joiut kantavat mukanaan paljon 

historiaa ihmisistä, eläimistä ja paikoista, jotka siirtyvät seuraaville sukupolville vain 

joikaamalla. Näin ovat myös nykypäivänä elävät joiut säilyneet. (Skaltje, 2005, 289.)  

3.3 Lapsi ja joiku 

Perinteisesti pikkulasta on tuuditettu lapsen omalla joiulla. Sen tarkoituksena on ollut lapsen 

rauhoittaminen ja nukuttaminen. Lapselle on tehty sävelmältään yksinkertainen lapsuusajan 

joiku ja sen tekivät usein vanhemmat tai joku muu lähisukulainen. Lapsuusajan joiussa ei 
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vielä kuvata lapsen luonnetta, kuten varsinaisessa aikuisiän joiussa. Varsinaisen joiun pohjalla 

kuitenkin saattaa olla lapsuusajan joiku. (Järvinen, 1999, 77, 82.) Kautokeinossa, joka kuuluu 

länsimurteen alueeseen Enontekiön kanssa, oli vielä 1960-luvulle asti lapsuusajan joiun 

antaminen hyvin tavallista. Ihan kuin lasta ei olisi laskettu ihmislukuun, ennen kuin hän sai 

oman lapsuusajan joiun, dovdnan. Se toimi ikään kuin kastelahjana. Sillä oli myös 

käytännöllinen merkitys. Sävelen soinnilla pyrittiin saada lapsi liikkeeseen ja saada hyvä 

mieli lapselle. Dovdnan kautta myös kehuttiin lasta esimerkiksi miten nopea tai miten kiltti 

lapsi on. Sanonnoilla niin ikään vahvistettiin lapsen parhaita puolia. (Gaup, 2015, 29–30.) 

Lapsuusajan joiku on ollut syystäkin yksinkertainen, koska sitä joiatessa lapsi on päässyt 

harjoittelemaan äänenkäyttöä ja muita musiikillisten elementtien hallintaa. Vanhemmilla on 

ollut suurin rooli joikuperinteen siirrossa. (Järvinen, 1999, 82–83.) Skaltjen (2005, 288) 

informantti Mázen kylästä kertoo, että joiku on hänelle kuin äidinkieli. Hän onkin syntynyt 

ympäristöön, jossa on joiattu paljon. Hän on “laittanut” jokaiselle lapselleen joiun, koska on 

luonnollisesti tuntenut velvollisuutta siihen. Hän ei kuitenkaan kerro, onko kyse ollut 

lapsuusajan joiusta vai varsinaisesta aikuisiän joiusta. Kuitenkaan lapsuusajan joikua ei kuulu 

enää joikata, kun lapsi varttuu teini-ikäiseksi (Gaup, 2015, 31). 

Lapsuusajan joiku saattaa olla periytynyt omalta vanhemmalta niin, että siinä säilyvät 

vanhemman joiun melodialliset piirteet. Ne, jotka tunsivat perheen hyvin, saattoivat kuulla, 

keneltä sukulaiselta joiku on peritty. (Gaup, 2015, 31.) Ei ole kuitenkaan tavallista, että joiku 

periytyy jälkeläisille, paitsi jos lapsi on luonteeltaan ja olemukseltaan hyvin samankaltainen 

kuin jompikumpi vanhempansa. Tällöin peritty joiku pystyy sävelellään kuvamaan myös 

alkuperäisen joiun omistajan jälkeläisen. (Järvinen, 1999, 137.) 

Joikuperinne on siirtynyt lapselle vanhempien ja lähisukulaisten kautta. Perinteisessä 

saamelaisessa kasvatuksessa isovanhemmat ovat olleet hyvin merkittävässä asemassa ja usein 

kolme sukupolvea saattoivat asuttaa yhden kodin. Isovanhemmat ovat usein olleet läsnä lasten 

kanssa vanhempien tehdessään töitä ja ovat silloin siirtäneet perinnetietoa lapsenlapsilleen, 

myös oman suvun joikuperinnettä. (Pirttijärvi-Länsman, 2007, 121.) 

Armas Launis on nuotintanut 1900-luvun alussa satoja joikuja pohjoisimmassa Suomessa ja 

Norjassa. Useimmat joiut ovat varsinaisia henkilöjoikuja, mutta päiväkirjamerkinnöistä löytyi 

myös muutama lapsen joiku, jotka Launis on kerännyt Kautokeinosta. Kahdessa joiussa 

kehutaan poikaa hyväksi rengiksi. Toisen joiun kohteena on ”äidin renki” ja toisessa taas 

”sedän renki.” Yhdessä joiussa taas kohteena on ”isoäidin kaima” joka hiihtelee tokan 
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vieressä ja huutelee sudelle. Nämä ovat säveleltään hyvin yksinkertaisia, joissa toistetaan 

kahden tai kolmen tavun mittaisia motiiveja. Päiväkirjamerkinnöissä on myös tyttölapselle 

tarkoitettu tuudittelusävel. (Launis, 2004, 240.) Tämän tuudittelulaulun nuotinnos muistuttaa 

kovasti vielä nykyäänkin laulettavaa tuudittelulaulua, Lulláhastin lávlla, joka on saanut 

melodian norjalaisesta kansansävelestä (Balto, Johansen & Solbakken, 1995, 54–55). Järvinen 

(1999, 144, 146) on myös kerännyt lapsen nukuttamiseen tarkoitetun joiun Tenojokivartiselta 

informantiltaan. Melodia ei kuitenkaan löydy Järvisen teoksesta, mutta löytyy arkistoista. 

3.4 Joiku lapsille suunnattuna taiteena ja viihteenä  

Nils-Aslak Valkeapää on erottanut joiun uudeksi ja vanhaksi joiuksi ja sanoo olennaisimpana 

erona näistä, että uutta joikua esitetään lavalla ja perinteistä taas joko yksin tai tietyssä 

porukassa (Jouste, 2017, 234–235). Myös Ulla Pirttijärvi-Länsman (suullinen kommentti 

16.11.2018) erottaa joiun perinteiseksi ja moderniksi joiuksi. 

Saamelaisalueella on useita tahoja, jotka uurastavat saamelaismusiikin kuulumisen eteen. 

Lapsille ja nuorille suunnattuja konsertteja järjestetään säännöllisesti kouluissa sekä koko 

Suomen puolen saamealaisalueen yhteisissä tapahtumissa. Saamelaiskäräjät, kunnat ja 

seutujen saamelaisjärjestöt järjestävät vuosittain saamelaisnuorten taidetapahtuman jossakin 

saamelaisalueella sijaitsevassa taajamassa. Tapahtuman teema vaihtuu vuosittain, mutta se on 

aina jollakin tapaa saamelaiskulttuuriin sidoksissa. Joiku ja laulu on usein teemana, koska 

Saamelaiskäräjien mukaan sitä harrastetaan eniten. (Saamelaiskäräjät, 2018.) Inarissa, joka 

vuosi järjestettävä Ijahis Idja-musiikkifestivaali myös tarjoaa lapsille kokemuksia 

saamelaismusiikin parissa. (Ijahis idja, 2018). Marikaisa Laitin (2018, 179–180) mukaan 

varhaiskasvattajat kokevat tällaisia tapahtumia erittäin tärkeäksi. Merkityksellisyyttä ei 

kuitenkaan koettu perinteisen musiikin takia, vaan yhteenkuuluvuuden ja saamelaisuuden 

kokemuksen takia. 

Saamelaisalueella toimii myös Saamelaiskäräjien hallinnoima saamelainen lasten 

kulttuurikeskus Mánnu. Se pyrkii toiminnallaan vahvistamaan lasten ja nuorten identiteettiä 

luomalla areenoita, joissa lapset pääsevät kuulemaan ja käyttämään saamen kieltä. Mánnu 

kattaa koko saamelaisalueen ja järjestää toimintaa myös varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. 

Sen yhtenä tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuuksia omaksua saamelaista perinnetietoa ja 

-taitoa. (Saamelaiskäräjät, 2018.) 
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Pohjoissaamenkielellä löytyy myös useita äänitteitä, joissa on lapsille tarkoitettua musiikkia 

tai tarinoita. Saamelaiskäräjien ylläpitämä varhaiskasvattajille tarkoitettu materiaalipankki, 

Kuati, on listannut melkein parikymmentä pohjoissaamenkielistä musiikkiäänitettä. 

Muutamissa levyissä on myös perinteisiä joikuja, jotka on äänitetty ilman säestystä. Suurin 

osa äänitteistä on kuitenkin säestettyjä lauluja tai säestettyjä lapsille suunnattuja joikuja. 

(Kuati, 2018.) 
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4 Joiku varhaisessa musiikkikasvatuksessa 

Musiikki on universaalia. Musiikkia tuotetaan, kuunnellaan ja sen tahdissa liikutaan. 

Musiikkia löytyy joka kulttuurista ja varmasti jokainen kansa kokee jollakin tasolla 

velvollisuutta oman perinteisen musiikin ylläpitämisessä. Lapset kuitenkin kuulevat 

länsimaista populaarimusiikkia päivittäin radiosta, telkkarista, tabletista, puhelimesta, 

peleistä, laulukirjoista, leluista, leikeissä ja jopa sähköhammasharjoista, joka ei tue omaan 

kansanryhmään identifioimista. Siksi joiun täytyy kuulua jatkuvasti lasten arjessa, jotta 

pohjoissaamelaiset lapset tunnistaisivat joiun ”omakseen.” 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (Opetushallitus, 2016, 41) mukaan 

varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lapsen musiikillisen ilmaisun 

kehittymistä ja tutustuttaa lapset nimenomaan omaan kulttuuriperintöönsä. 

Pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa joikua. Varhaiskasvatuslaki 

(540/2018, 3 §) taas velvoittaa varhaiskasvatusta antamaan kaikille lapsille yhdenvertaiset 

valmiudet ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä. Tämäkin osoittaa selkeästi sitä, 

että joiku kuuluu olennaisesti pohjoissaamelaiseen varhaiskasvatukseen niin, että jokainen 

pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, perheiden musiikkitaustoista 

huolimatta, saisi mahdollisuuden kokea joiun osana päivittäistä arkea. 

Tulen seuraavassa selvittämään enemmän mitä varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksella 

tavoitellaan ja mitä merkityksiä lapselle joikaamisella on varhaisessa lapsuudessa. Haluan tätä 

kautta rakentaa kuvan, miksi joikaaminen on tärkeää pohjoissaamelaisessa 

varhaiskasvatuksessa ja miksi lapselle joikaaminen pitää aloittaa jo varhaiskasvatuksen 

aloituksesta asti.  

Useimmat teoriat, jotka esiintyvät seuraavassa, käyttävät käsitettä laulu ja laulaminen. 

Pohjoissaamelaisessa kulttuurissa ne voi yhtä lailla tulkita joiuksi ja joikaamiseksi, koska sekä 

laulamisessa että joikaamisessa on kysymys musiikin tuottamisesta omalla äänellä. 

4.1 Varhaiskasvatussuunnitelmat ja musiikki 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2016) mukaan 

varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten oppimista, hyvinvointia sekä laaja-alaista 

osaamista. Tavoitteet toteutetaan pedagogisteen toimintojen kautta, jotka ovat läsnä koko ajan 
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varhaiskasvatuksen arjessa ja sitä toteutetaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa lasten ja 

kasvattajien välillä. Musiikki koetaan yhtenä pedagogisena toimintona varhaiskasvatuksessa. 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2016, 42) mukaan 

musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa 

lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ei 

kuitenkaan yhdistä musiikkia pelkästään musiikilliseen ilmaisuun tai musiikin oppimiseen. 

Musiikki nähdään myös keinona, jonka kautta lapset saavat liikunnallisia kokemuksia ja jonka 

kautta lapset oppivat historiasta, ympäristöstään ja yhteisöstään (Opetushallitus, 2016, 43–44, 

46). 

Musiikkiin liittyvien pedagogisten toimintojen tehtävänä on tuottaa monipuolisesti 

musiikillisia kokemuksia kuuntelemalla, omaa ääntä käyttämällä, soittamalla ja musiikin 

tahtiin liikkumalla (Opetushallitus, 2016, 42). Musiikkikasvatuksella luodaan lapselle 

oppimisympäristö, jossa lapsi voi saada sekä hienoja musiikillisia elämyksiä että 

onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. (Ruokonen, 2009, 22). Tärkeintä 

musiikkikasvatuksessa ei kuitenkaan ole musiikillinen lopputuotos, vaan matka, joka on 

kuljettu yhdessä muiden lasten ja kasvattajien kanssa (Ahonen, 2017, 196). 

Musiikki on osa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden (Opetushallitus, 2016) Ilmaisun 

monet muodot -kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus käsittää sekä musiikillisen, kuvallisen että 

sanallisen ja kehollisen ilmaisun. Varhaiskasvatuksen tehtävänä onkin tavoitteellisesti tukea 

lasten kokonaisvaltaista taiteellisen ilmaisun kehittymistä ja mahdollistaa eri taiteenlajien 

yhdistämistä monipuolisesti kokeilemalla. Taiteen aloissa esiintyvään kulttuuriperintöön 

tutustuminen on merkittävää lapsen identiteetin ja arvomaailman rakentumisessa. 

Kulttuurisisällölliset taiteelliset kokemukset myös vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää 

ja tuottaa kulttuuria. (Opetushallitus, 2016, 41–42.) On huomioitava, että pohjoissaamelaiselle 

perinteinen joikaaminen ei ole taiteellista ilmaisua. Uskon kuitenkin, että tässä tapauksessa 

saamelaiset varhaiskasvattajat voivat ihan hyvin tulkita, opetushallituksen velvoittaman 

asiakirjan kohtaa taiteen merkitystä identiteetin ja arvomaailman rakentumisessa, ulottuvaan 

myös joikaamiseen. 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on valtakunnallisesti velvoittavan 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden asettamien tavoitteiden lisäksi vahvistaa kulttuuria, 

kieltä ja identiteettiä erilaisten kulttuurisisällöllisten toimintojen avulla. Kielen vahvistamisen 

välineiksi saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma mainitsee muun muassa perinteiset 
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tarinat, kertomukset, kirjat, vuorovaikutus aikuisten kanssa, saamelainen musiikki ja joiut. 

Perinteisellä musiikilla koetaan olevan myös kulttuurinen ja yhteisöllinen merkitys. 

(Saamelaiskäräjät, 2009, 7, 9, 17.) Utsjoen kunnan paikallisessa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa (Utsjoen kunta, 2018, 18) todetaan joikumusiikin olevan yksi 

saamelaisten tärkeimmistä symboleista. Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa myös 

kerrotaan perinteisen joiun ja nykyaikaisen saamelaisen lastenmusiikin kuuluvan Utsjoen 

varhaiskasvatuksen arkipäivään.  

Sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2016) 

velvoittavien säännösten ja määräysten että saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

(Saamelaiskäräjät, 2009) ohjeiden perusteella voi ajatella, että pohjoissaamelainen joiku 

varhaiskasvatuksessa vahvistaa lasten saamen kieltä, sosiaalistaa lapsia omaan kulttuuriin ja 

omaan musiikkiperinteeseen sekä rakentaa lapselle kuvaa historiallisuudesta. Nämä yhdessä 

edistävät lasten oppimista, laaja-alaista osaamista ja  niin ikään vahvistavat yhteisöllisyyttä ja 

lapsen saamelaista identiteettiä, joka taas edistää lapsen itsetuntoa ja hyvinvointia. Joiun rooli 

varhaiskasvatuksessa on siis hyvin moninainen. 

4.2 Musiikin merkityksiä alle 3-vuotiaille 

Haluan korostaa tässä tutkimuksessa, että lapselle joikaaminen pitää aloittaa jo varhaisessa 

vaiheessa. Saamelaisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta joiku on merkittävä lapsen 

pohjoissaamelaisen identiteetin muodostumisessa sekä kielen vahvistamisessa. Ja ne ovat 

hyvin tärkeitä pohjoissaamelaisen lapsen kasvatuksessa. Lapsen näkökulmasta aikuisen 

joikaamisella on kuitenkin muitakin merkityksiä.  

Lapset usein alkavat varhaiskasvatukseen ollessaan alle kolmivuotiaita. Lapselle 

varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos, koska silloin tavallaan joudutaan pois 

tutusta hoivasta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tärkein tehtävä alussa, on rakentaa 

luottamuksellinen suhde lapsen kanssa, jotta lapsella säilyisi turvallisuuden tunne vanhemman 

ja lapsen eron hetkellä. (Munter, 2001, 35–36, 42.) Alle kolmivuotiaiden kasvatuksessa on 

tärkeää luoda turvallinen ympäristö. Turvallisen ympäristön lapselle luovat arkipäivän 

toistuvat rutiinit ja tapahtumat sekä varhaiskasvattajan ja lapsen välinen jatkuva 

vuorovaikutus ja varhaiskasvattajan jatkuva läsnäolo. Pienen lapsen tuntiessaan 

turvallisuuden tunnetta, hän jaksaa tutkia maailmaa oppien ja kehittyen. (Siren-Tiusanen, 

2001, 22–23.) Musiikki on ylivoimaisin keino saada yhteys alle kolmivuotiaisiin. Varsinkin 
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laulun koetaan vahvistavan lapsen ja aikuisen yhteyttä, jonka kautta lapsi sitten rakentaa 

suhdetta varhaiskasvatuksen henkilöstöön. Laulun ei tarvitse olla edes oikea laulu, vaan 

laulamalla voi myös kommunikoida lapsen kanssa tai antaa jopa ohjeita. Lapsi kokee 

välittämisen tunteita varhaiskasvattajalta, kun kasvattaja käyttää lauluintonaatiota ja 

empaattista äänensävyä, jolloin lapsi myös rauhoittuu. (Tiusanen, 2001, 182–183, 187.)  

Pienet lapset pitävät usein nk. sylissä köröttelystä. Se on usein lapsen ensikosketus musiikin 

sykkeeseen, jota ei voi edes oppia ilman sen fyysistä tuntemista. (Perkiö, 2010, 41.) Sykkeen 

tunteminen ja sen tahdissa liikkuminen on tärkeää, mutta lasta kiinnostavampaa on kuitenkin 

erilaiset rytmikuviot, koska aivot rakastavat rytmikuvioita. Puhutun kielen oppimisessa 

nimenomaan rytmikuvioiden hahmotus on erittäin merkittävää. Siksi yksinkertaisten laulujen 

laulaminen on merkittävää jo varhaisessa iässä. (Wylie, 2008, 45.) Musiikilla ja puhutun 

kielen oppimisessa on hyvin paljon yhteistä. Lapsi aistii puhutun kielen ikään kuin 

musiikkina. Niin musiikissa kuin puheessakin äänet aistitaan kestoina, voimakkuuksina, 

tasoina ja sointiväreinä. (Ruokonen, 2011, 63). Joikaamisen merkitys lapselle korostuu 

tässäkin tilanteessa. Iloisten joikujen sykkeen tahdissa tuntuu luonnolliselta pompotella lasta 

sylissä. Joiut ovat myös usein voimakkaasti rytmikkäitä ja sanoituksiltaan yksinkertaisia 

lyhyiden sanoitusten ansiosta, jolloin joiussa on juuri ne elementit, jotka ovat merkittäviä 

lapsen puhutun kielen oppimisessa. 

4.3 Musiikillinen oppiminen ja enkulturaatio varhaisessa lapsuudessa 

Lapsi kokee ensimmäiset musikaaliset kokemuksensa jo sikiövaiheessa. Äidin sydämensyke 

on ensimmäinen kosketus musiikilliseen elementtiin, rytmiin. Sikiövaiheen jälkeen 

ensimmäiset musiikillisen kokemukset tulevat usein äidiltä kehtolaulun kautta. Kehtolaulujen 

herkkä melodia, hidas tempo sekä äidin tuttu ääni saavat lapsen rauhoittumaan lapsen 

aistiessaan turvallisuutta. (Wylie, 2008, 44–45.) 

Pienten lasten musiikillinen kehitys alkaa sopeutumalla ympäristön musiikkivaikutteille. 

Tällaisessa implisiittisessä oppimisessa lapset eivät tietoisesti pyri kehittämään omia 

musiikillisia taitojaan, mutta silti heidän taitonsa, vaikkapa laulamisessa, kehittyvät. (Ahonen, 

2004, 14.) Musiikillisen käyttäytymisen oppimisessa on kyse enkulturaatiosta (Fredrikson, 

1994, 70).  
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Pienet lapset omaksuvat vähitellen ympäristön antamia musiikillisia rakenteita, joka 

myöhemmässä iässä auttaa olennaisesti musiikin oppimisessa (Ahonen, 2004, 15). Lapsille 

laulaessa ja lasten niitä lauluja toistaessa, musiikki imeytyy heidän mieliin tiedostamatta. 

Näin he muodostavat melodisia ja rytmisiä malleja, joita voivat käyttää eri yhteyksissä eri 

tavoin. (Fredrikson, 1994, 74.) Musiikki siis opitaan implisiittsesti, jota ei voida välttää, sillä 

se tapahtuu automaattisesti (Ahonen, 2004, 15). 

Mallien oppiminen vaatii aikuiselta jatkuvaa laulujen toistamista, joka ilmentyy lapsessa 

spontaaneina laulutoisintoina. Maija Fredrikson (1994) on tutkinut alle kolmivuotiden 

spontaaneja laulutoisintoja ja havainnut, että toisintoja edeltää aina jokin lapsen vapaassa 

leikissä tehty liike. Joko oman kehon liike tai leikkikalun liikuttaminen. Hän myös havaitsi, 

että lapset pyrkivät toisinnoissaan käyttämään oppimiensa laulujen oikeita sanoja.  Lapsen 

toistamat sanat noudattavat melodisia rytmejä, joka vahvistaa käsitystä melodian rytmin 

tärkeästä merkityksestä pienille lapsille. (Fredrikson. 1994, 207–208.)  

Fredriksonin tutkimuksen perusteella voi päätellä, että myös joikujen jatkuva toistaminen saa 

lapset toistamaan kuultuja joikuja. Joikujen nk. säkeistöt koostuvat usein lyhyestä 

sanoituksesta ja semanttisesti merkittyksettömistä syllabeista, esimerkiksi lul-la, lui-lu, nu 

(Järvinen, 1999, 58). Olisi mielenkiintoista tietää, että miten joikujen vähäsanaisuus ja syllabit 

luovat spontaaneja laulutoisintoja ja miten syllabien toistaminen edistää esimerkiksi puheen 

kehitystä. On kuitenkin selkeää, että laulujen sanoja toistettaessa puhe kehittyy, vaikka 

laulujen sanat ovat Fredriksonin (1994, 208) mukaan alle kolmivuotiaalle vielä 

merkityksettömiä. Uskon kuitenkin, että joikujen helppo rakenne saa lapset helpommin 

toistamaan joikuja, kuin esimerkiksi länsimaisia lastenlauluja, koska joiun toistossa ei tarvitse 

“muistaa” niin paljon sanoja. Ehkä tällä tavoin lapsi oppii tuntemaan joiun melodian voimaa 

joiun kohteen “maalaamisessa”. 

Lapsen kasvaessa, hän ymmärtää enemmän ja enemmän laulujen ja joikujen sanojen 

merkityksia. Lapsen tulkintoihin laulusta ja joiusta,vaikuttavat myös esiintymispaikka, tapa ja 

aika. Tulkintojen kautta lapsi taas oppii ja aistii laulun erilaisia merkityksiä. (Fredrikson 1994, 

73.) Esimerkiksi tuutulaulua lauletaan vain nukkumaan mentäessä. Pohjoissaamelaisessa 

kulttuurissa lapsi oppii sosialisaation kautta millainen väline joiku on ja miten sitä käytetään 

yhteisöllisissä tilanteissa. Perinteen siirrossa on nimenomaan ollut kyse perinteenlajin mallin 

ja tyylin omaksumisesta niin, että myös uusien joikujen synty on ollut mahdollista. (Järvinen, 

1999, 83).  
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4.4 Joiun opettaminen perinteen elvyttäjänä 

Joiun oppimisessa ja spontaanien laulutoisintojen vahvistamisessa on siis olennaisinta, että 

joikua kuuluu jo hyvin varhaisessa iässä. Vain sillä tavoin pienet lapset voivat omaksua joiun 

musiikillisia rakenteita, joita he tulevaisuudessa siirtävät seuraavalle sukupolvelle. Tärkeää 

joiun opetuksessa on sosiaalistaa lapsi oman alueen joikuperinteeseen, jotta 

tulevaisuudessakin joikujen moninaisuuden rikkaus kuuluisi. 

Musiikin opettamisessa on kyse sekä musiikkiin sosiaalistamisesta että 

enkulturaatioprosessista. Enkulturaatiosta on kyse silloin, kun kyseessä on oman kulttuurin 

musiikin opettamisesta seuraavalle sukupolvelle. (Fredriksson, 1994, 70.) Pirttijärvi-Länsman 

(suullinen kommentti 16.11.2018) on usein kulkenut Utsjoen kunnan 

varhaiskasvatusyksiköissä opettamassa joikua lapsille. Hän opettaa joikua leikkien kautta, 

koska myös ennen vanhaan joikua opittiin vanhemmilta heidän tehdessään töitä. Myös 

saamelainen lasten kulttuurikeskus Mánnu kiertää varhaiskasvatusyksiköissä joikaamassa ja 

on näin ollen tärkeässä roolissa joikuperinteen siirtämisessä (Äärelä, 2016, 153–154). 

Perinteistä musiikkikulttuuria ei nykyään koeta kovin vahvaksi ja sen elvyttämiskeinoksi 

saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma mainitsee, että lapsille pitää antaa mahdollisuuksia 

kuulla ja tavata musiikkiperinteet taitajia. (Saamelaiskäräjät, 2009, 17.) Pirttijärvi-Länsman 

(2007, 121–122) vahvistaa, että perinteisellä joikutraditiolla ei ole enää niin vahva asema. 

Useissa tapauksissa koti ja muu ympäristö eivät enää siirrä perinnettä sukupolvelta toiselle. 

Siitä syystä järjestetty joikuopetus onkin nousemassa merkittävimmäksi joikuperinteen 

siirrossa.  

Lapset oppivat musiikkia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin, että he pääsevät olla mukana 

toiminnassa, jatkuvasti kehittyen. Tällainen oppiminen perustuu situatiiviseen näkökulmaan, 

jossa musiikin oppiminen on tiukasti sidoksissa muihin ihmisiin. (Ahonen, 2004, 24.). Tämä 

vahvistaa entisestään joikuopetuksen merkitystä, jos tavoitellaan joiun oppimista ja 

joikuperinteen siirtymistä edelleen seuraaville sukupolville. 

4.5 Joiku osana varhaiskasvatuksen laaja-alaista osaamista 

Joikua varhaiskasvatuksessa voi tarkastella monesta näkökulmasta. Itse koen joiun olevan 

tärkeä musiikkikasvatuksellinen väline. Joiun kautta voi oppia musiikin peruselementtejä, 

jotka esiintyvät samalla tavalla kuten missä tahansa muun kulttuurin musiikissa.  
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Musiikin osatekijöitä ovat ääni, tauko, sointiväri, dynamiikka, harmonia, rytmi, syke ja 

tempo. Rytmi on musiikin selkäranka ja sen nopeutta määrää tempo (hidas-nopea). Äänen 

korkeus ja sen vaihtelut muodostavat melodian. Äänet ja tauot ovat tietyn kestoisia (lyhyt-

pitkä), jotka rakentavat musiikillista sisältöä. Sointiväri on kunkin äänen oma tietty 

ominaisluonteensa, jonka kuulemisen määrää dynamiikka (hiljainen-voimakas). (Lindberg-

Piironen, 2017, 34–35.) Joikaaminen ei kuitenkaan ole pelkkää musiikkia ja joikujen kohteet 

voivat laajentaa myös lapsen maailmankuvaa. 

Joikuperinteen elvyttämisessä joikuarkistot ovat hyvin merkityksellisiä. 1960-2000 lukujen 

perinnemusiikki äänitteitä arkistoidaan Oulun yliopiston hallinnoimassa Saamelaisessa 

kulttuuriarkistossa (Oulun yliopisto, 2018). Pirttijärvi-Länsman (2007, 123) kertoo, että 

joikuopetuksessa arkistoaineistolla on suuri hyöty, koska sitä kautta voi löytää esimerkiksi 

oman suvun joikuja. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2016, 44) mainitaan, että musiikin kautta voi lapsille opettaa historian 

käsitettä. Musiikin kautta voi tutustua lähiyhteisöön esimerkiksi isovanhempien 

lapsuusaikaan. Joikaamisella voi päästä hyvin pitkälle historiassa taaksepäin. Esimerkiksi 

henkilöjoikujen kautta voidaan tutustua omaan sukuun ja muiden sukuihin monen sukupolven 

takaa. 

Varhaiseen musiikkikasvatukseen liittyy omalla äänellä tehdyn musiikin lisäksi vahvasti 

leikki ja liikunta. Lapsille leikki on ominainen tapa toimia ja sen läsnäolo 

varhaiskasvatuksessa on olennaista (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017, 63). Leikillä on 

myös pedagoginen merkitys, koska lapsi oppii leikkien kautta (Opetushallitus, 2016, 20).  

Eläinjoikuihin voi helposti yhdistää leikkiä ja liikuntaa. Esimerkiksi karhua joiatessa voi 

matkia karhun kävelyä tai sen suuruutta. Musiikin rytmissä tehdyt liikkeet auttavat 

koordinaatiokykyä sekä musiikin sykkeen hahmottamista. Hidas tempoisen musiikin tahtiin 

tehdyt liikkeet myös kehittävät keskivartalon lihaksia. (Kivelä-Taskinen, 2008, 38, 73.) 

Rytmit saavat usein lapsen liikkumaan itsenäisesti, siksi onkin luontevaa yhdistää musiikkia 

ja liikuntaa. Musiikkiliikunnassa yhdistyvät kuuntelu, laulaminen ja kehon liike. Pienten 

lasten musiikkiliikunta on yksinkertaista, sellaista mitä lapsi voi matkia aikuiselta. Aikuisen 

malli on hyvin tärkeää. (Perkiö, 2010, 41–43.) Joiun merkityksiin tai sanoituksiin voi 

syventyä liikkeiden lisäksi konkreettisilla esineillä tai kuvilla, jolloin joiun ympärille 

muodostuu keskustelua.  
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Musiikkiliikunta tuo leikkiä sekä musiikin oppimiseen että liikuntaan ja poistaa tietoisuuden 

niiden tekemisessä.  (Juntunen, 2010, 11.) Eräässä kielipesässä kasvattajat ovat kehittäneet, 

joikuhipan, jossa ollaan ns. turvassa, kun joikataan (Äärelä, 2016, 152). Uskon, ettei moni 

lapsi tiedosta sen syvemmin joikaamistaan, kun tekee sitä iloa tuovassa leikissä.  

Joiut voi yhdistää myös johonkin tarinaan. Järvinen (1999,77) kertoo, että on myös joikuja, 

jotka liittyvät vahvasti saamelaiseen kertomusperinteeseen. Niillä joiuilla on perinteisesti 

ohjaava merkitys. Nämä, usein Staalo-aiheiset joiut, ovat antaneet tarkkoja ohjeita, miten 

neuvokkuudella voi välttää vaaratilanteita. Järvisen mukaan joiut voivat olla myös neuvoa-

antavia. Kerttu Vuolabin (1989) säveltämä joiku, Čáhcerávga on minusta hyvä esimerkki 

neuvoa-antavana joikuna. Joiun vuoropuhelu pojan ja isoäidin välillä varoittaa lapsia 

menemästä heikoille jäille, koska muuten voi käydä huonosti.  

Joikuja tutkittaessa on ymmärretty, mitä asioita saamelaiset ovat pitäneet arvossa (Skaltje. 

2005, 286). Joikuperinteen siirrossa onkin kyse kokonaisen arvomaailman siirtämisessä, jossa 

on omaksuttu oman alueen tyylille kuuluvia musiikillisia ja tekstuaalisia perinteitä (Järvinen 

1999, 83). Varhaiskasvatuksessa voi joiun kautta luoda lapsille arvomaailman, jossa 

ekologinen elämäntapa on keskiössä. Ihmisiä, luontoa, paikkoja ja eläimiä joikaamalla 

luodaan samalla lapselle arvomaailma, jossa kaikki nämä neljä asiaa ovat tasa-arvoisessa 

suhteessa toisiinsa. Joikujen kautta voidaan toteuttaa laaja-alaista oppimista, jossa yhdistyvät 

useat tieteenalat, kuten aikaisemmin on mainittu. Erityisesti henkilöjoikujen joikaaminen 

opettaa lapsia kunnioittamaan eri sukuja, joka kehittää lasten ajatusta tasa-arvoisesta 

maailmasta ja kehittää niin ikään lasten sosiaalista kompetenssia. 

Pohjoissaamenkielellä löytyy paljon materiaalia varhaisen musiikkikasvatuksen 

toteuttamiseen. Pohjoissaamenkielellä löytyy useita laulukirjoja, joissa on nuotinnoksia myös 

perinteisistä joiuista. Olen valinnut muutaman kirjan esiteltäväksi, koska koen ne itse 

merkittäviksi joikuopetuksen kannalta varhaiskasvatuksessa. Joikuopetuksessa koen tärkeäksi 

eläinjoiut, paikalliset henkilöjoiut sekä nimenomaan paikallisen joikuperinteeseen oppimisen. 

Haldis Balton, Randi Johansenin ja Øyfrid Solbakkenin (1995) toimittama laulu- ja joikukirja, 

Lávlagat ja luođit, on suunnattu erityisesti varhaiskasvatukseen ja peruskouluihin. Kirjan 

tavoitteena on siirtää musiikillista perintöä seuraaville sukupolville. Kirjassa on 24 eläinten, 

kalojen, paikkojen, vuodenaikojen ja ihmisten joikua. Näistä vain kaksi on nuotinnettu 

kirjaan, mutta kirjan rinnalle on myös julkaistu CD-levy, johon on äänitetty kaikkien joikujen 

lisäksi vielä kirjassa esiintyvät laulut ja lorut. Joikujen alkuperästä ei kuitenkaan ole varmaa, 
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joten on pohdittava, sopivatko ne Tenojokivarressa sijaitsevaan varhaiskasvatukseen, jos 

tarkoituksena on sosiaalistaa lapset oman alueen joikutyyliin. 

Toinen vuonna 1995 julkaistu pohjoissaamenkielinen laulukirja Čuoja čáppa litna jietna 

sisältää monen joiun nuotinnoksia ja sanoituksia. Kirjassa löytyy muun muassa Ylätenolaisen 

Ovlláš Ovllán, kuuluisan porovarkaan joiku (ks. Järvinen, 1999, 63).  Kirjan toimittajat 

neuvovat opettajia käyttämään kirjaa myös muissa aineissa kuin musiikin opettamisessa, 

kuten yhteiskuntaopin, saamen kielen ja historian opettamisessa. (Edström, Prost, Holmberg 

& Utsi, 1995.) Vaikka kirjan toimittajat todennäköisimmin ovat tarkoittaneet kirjan 

peruskouluun, niin koen sen sopivan joiltakin osin myös varhaiskasvatukseen. On kuitenkin 

harmi, ettei joikuja selkeästi sijoiteta paikkoihin, joka helpottaisi joikuopetusta. 

Vuonna 1996 on julkaistu Ulla Pirttijärvi-Länsmanin (Pirttijärvi, 1996) Hoŋkoŋ dohkká -

laulukirja ja CD-levy, jossa on 18 joikua ja laulua. Niistä 14 on Pirttijärvi-Länsman tehnyt 

itse. Pirttijärvi-Länsman (suullinen kommentti 16.11.2018) kuvaa Hoŋkoŋ dohkká -levyn 

tuotostaan moderniksi joiuksi, jossa yhdistyvät laulu ja joiku. Melodiat kuitenkin seuraavat 

oman alueensa eli itäisen murrealueen tyyliä, koska on itse siellä kasvanut omaksuen sen 

alueen joikuperinteen. Pirttijärvi-Länsmanin itse säveltämät ja sanoittamat lasten modernit 

joiut sopivat mielestäni täydellisesti Tenojokivartiseen varhaiskasvatukseen, koska ne 

selkeimmin kuuluvat sille alueelle, jolloin lapsen opettaminen sen alueen musiikillisiin 

malleihin toteutuu. 

4.6 Varhaiskasvatuksen opettajien ja kasvattajien rooli joikuperinteen siirrossa 

Musiikkikasvatuksen toteuttaminen pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa vaikuttaa 

olevan itsestään selvää, koska valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(Opetushallitus, 2016) velvoittaa varhaiskasvattajia siihen. On kuitenkin vaikea sanoa miten 

paljon joikua kuuluu pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa vaikka saamelainen 

varhaiskasvatussuunnitelma (Saamelaiskäräjät, 2016) viittaakin siihen, että joiku on osa 

pohjoissaamelaista varhaiskasvatusta.  

Suomessa on viime aikoina julkaistu kaksi väitöskirjaa saamelaisesta varhaiskasvatuksesta. 

Molemmissa tutkimuksissa on havaintoja, että saamelainen musiikki on olennainen osa 

saamelaisen varhaiskasvatuksen toteuttamista.  
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Laiti (2018) on tutkinut väistöskirjassaan saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. 

Hänen mukaan saamelaista musiikkia kuuluu varhaiskasvatuksen arjessa radiosta, äänniteissä 

ja musiikkivideoissa. (Laiti, 2018, 162, 199)  Laitin väitöskirjassa ei ole mainintaa joiusta. On 

kuitenkin huomioitava, että hänen väitöskirjansa käsittää yleisesti saamelaista 

varhaiskasvatusta Suomessa, sekä pohjoissaamen, inarinsaamen ja kolttasaamen 

varhaiskasvatusta, joten saamelainen musiikki käsittää kaikkien saamelaiskulttuurien 

musiikkia. Laitin (2018) väitöskirjassa tulee useasti esille, että saamelainen musiikki on 

tärkeä elementti saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. Väitöskirjassa ei kuitenkaan selviä millä 

tapaa musiikkia arjessa tuotetaan ja mikä rooli varhaiskasvatuksen opettajilla tai muilla 

kasvattajilla on saamelaisen musiikin tuottamisessa.  

Rauni Äärelä-Vihriälän (Äärelä, 2016, 143) tapaustutkimuksen mukaan taas saamelaisessa 

kielipesässä kuuluu saamelaista musiikkia äänitteen muodossa, joko leikissä tai 

taustamusiikkina arjessa. Kielipesässä myös lauletaan saamelaisia lauluja aamupiireissä, 

musiikkituokioissa ja siirtymätilanteissa. Joikua kielipesässä kuuluu lasten leikeissä ja 

ulkopuolisen tahon järjestämissä joikutuokiossa. (Äärelä, 2016, 154.) 

Näiden väitöskirjojen perusteella voi olettaa, että saamelaista musiikkia kuuluu 

varhaiskasvatuksessa ja joikua kuuluu ainakin yhdessä pohjoissaamen kielipesässä. Ei 

kuitenkaan voida tarkasti tietää kuuluuko joikua varhaiskasvatuksen arjessa opettajien ja 

kasvattajien tuottamana. Voi kuitenkin olettaa, ettei joikua kovin useassa yksikössä kuulu, jos 

kerta on tarvetta erillisille kiertäville joikuopettajille. Pirttijärvi-Länsmankin (2007, 122) 

myöntää, että joikuperinnettä täytyy elvyttää, jotta se pysyy hengissä.  

Sally Bodkin (2004) on tutkinut varhaiskasvatuksen opettajien musikaalisuutta Uudessa-

Seelannissa.  Hän on tutkimuksessaan käyttänyt Brofenbrennerin ekologisen systeemin 

viitekehystä asettamalla opettajan ja hänen musikaalisuutensa keskelle mikrosysteemiin, 

osoittaakseen sen, että opettajan musikaalisuuteen vaikuttavat monet tekijät, monella tasolla. 

Varhaiskasvatuksen opettaja voi yksilönä edistää varhaiskasvatusyksikön musiikkikasvatusta 

laululamalla, soittamalla jotain instrumenttia, soittamalla äänitteitä tai tuomalla omia 

äänitteitä kotoaan. Opettajan musiikkikäyttäytymiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät 

historiassa, myös sellaiset asiat, joihin hän ei ole vaikuttanut yksilöllisellä tasolla. Myös 

opettajan musiikkikäyttäytymisen kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät. Kehittyminen voi 

tapahtua sekä yksilöllisellä tasolla niin, että itse panostaa musiikin harjoitteluun sekä 
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yhteisöllisellä tasolla niin, että esimerkiksi jokin taho kouluttaa opettajia. (Bodkin, 2004, 235–

236.) 

Bodkinin (2004) tutkimuksessa selviää, että Uuden-Seelannin alkuperäiskansan 

varhaiskasvatuksen opettajilla on korkeampi musikaalinen itsetunto kuin ei-alkuperäiskansan 

varhaiskasvatuksen opettajilla. Bodkinin mielestä, siihen vaikuttavat vahvasti maori-

kulttuurin musiikin tuottamiseen kuuluva osallisuus ja yhdessä olo. Ei-alkuperäiskansojen 

varhaiskasvattajien matalaan musikaaliseen itsetuntoon taas Bodkinin mielestä vaikuttavat 

länsimaisen musiikin korkeat saavutukset. (Bodkin, 2004, 237). Myös Perkiö (Helsingin 

Sanomat, 2018) on havainnut, että länsimainen musiikkikulttuuri, jota kuuluu joka paikassa 

radiossa ja missä milloinkin, luo paineita kasvattajille. Tämä ilmenee sillä, että jotkut eivät 

välttämättä kehtaa laulaa, koska eivät kuulosta samalta kuin ammattilaulajat.  

Kaikki ihmiset ovat luonnostaan musikaalisia, vaikka emme välttämättä uskoisi sitä. 

Ympäristömme vain asettaa meille monin eri tavoin musiikillisia tavoitteita ja tekee 

mieliimme rajoja musikaalisuudestamme ja näin rajoittaa musikaalista itsetuntoamme. 

Musikaalista itsetuntoa voi kuitenkin vahvistaa erilaisten musiikillisten kokemuksien kautta 

esimerkiksi omassa työssä varhaiskasvatuksessa tai työpaikan ulkopuolella. (Bodkin, 2004, 

238). Varhaiskasvatuksen opettajilla ja hoitajilla on itsellään vastuu oman musikaalisen 

itsetunnon kehittämisestä. Vastuu on myös varhaiskasvatuksen tuottajilla, esimerkiksi 

kunnilla. Jos ajatellaan Bodkinin käyttämää Brofenbrennerin ekologista systeemiteoriaa 

pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa, niin varhaiskasvatuksen opettajien 

musikaalisuuteen vaikuttavat niin monet asiat, monella tasolla, jotka saattavat juontaa 

juurensa sotien jälkeiseen koulutuspolitiikkaan asti ja vielä pitemmällekin. Tätä asiaa en 

kuitenkaan pohdi enempää, koska se vaatisi minun mielestäni kokonaan eri tutkimuksen. 

Kuitenkin pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa saattaa työskennellä ihmisiä, jotka 

kokevat olevan musikaalisia, mutta eivät koe joiun kuuluvan heidän kulttuuriperintöönsä. 

Tähän saattaa olla selitys historiallisista tapahtumista, joiden seurauksena joikuperinteen 

siirrossa on tapahtunut katkos. 

Jos saamelaisessa varhaiskasvatuksessa halutaan saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

(Saamelaiskäräjät, 2009) mukaan elvyttää joikuperinnettä, niin varhaiskasvatuksen 

toimittajien täytyy ensin aloittaa varhaiskasvatuksen opettajien ja myöskin hoitajien 

musikaalisen itsetunnon kohottaminen. Tämä voidaan saavuttaa antamalla heille 

joikaamiskokemuksia. Vuonna 2007 Saamelaiskäräjät toteutti kaksi musiikkihanketta, 
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saamelaismusiikin opetuksen kehittämishankkeen ja saamelaismusiikkikeskushankkeen. 

Hankkeiden aikana julkaistiin enimmäkseen pohjoissaamenkielisten laulujen ja joikujen 

tekstejä sekä kaksi CD-levyä joissa ovat em. joiut ja laulut on äänitettynä. Molempiin 

hankkeisiin kuului myös yksipäiväinen koulutuspäivä opettajille ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle. (Saamelaiskäräjät, 2007 & Saamelaiskäräjät, 2007.) Koen, että musikaalisen 

itsetunnon kohottaminen vaatii jatkuvia musiikillisia kokemuksia. Siihen kuitenkin jo 

tarvitaan yksilöllistä panostusta oman musiikkikäyttäytymisen kehittämiseen yhteisön 

panostuksen lisäksi.  

Balton (2008) tutkimuksessa selviää, että opettajilla on suuri rooli kulttuurin uudelleen 

oppimisessa, eli dekolonisaatiossa. Saamelaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan, 

että varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli kielen ja identiteetin vahvistamisessa sekä 

saamelaisten säilyminen omana kansanryhmänään. Varhaiskasvatuksessa annetaan lapselle 

tukea kasvaakseen oman kulttuurinsa jäseneksi ja omaksuakseen saamelaisia tietoja, taitoja, 

tapoja ja arvoja. (Saamelaiskäräjät, 2009, 7.)  

Saamelaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2009) korostetaan saamelaisen musiikin 

tärkeyttä varhaiskasvatuksessa. Siinä mainitaan, että esiopetuksen painoalue on nimenomaan 

saamelainen kulttuuri ja joiku on osa sitä. (Saamelaiskäräjät, 2009, 17, 23.) Pirttijärvi-

Länsman (2007, 122) kuitenkin toteaa, että on opettajan joikuperinteen taitamisen osaamisesta 

ja mielenkiinnosta kiinni, miten paljon joikua opetetaan koulussa. Voi myös olettaa, että näin 

on myös saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Koen, että varhaiskasvatuksen opettajalla on suuri rooli vaikuttaa lasten 

musiikkikäyttäytymiseen omilla valinnoillaan. On varhaiskasvatuksen opettajista ja hoitajista 

kiinni, millä tavoin musiikkia tuotetaan varhaiskavastuksessa. Se, että soiko 

varhaiskasvatusyksiköissä saamenkielisiä lasten lauluja tai joikuja tai että lauletaanko hämä-

hämähäkkiä pohjoissaameksi vai joikataanko sen sijaan Tenon Maijaa, on täysin opettajien ja 

hoitajien valinnoista kiinni. 
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5 Yhteenveto ja pohdintaa 

Joiun rooli pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa on hyvin moninainen. Lapsi 

sosiaalistuu joikaamisen kautta omaan kulttuuriinsa enkulturaatiossa. Lapsi saavuttaa 

musiikkikasvatuksellisia tavoitteita ja oppii musiikilliset elementit joikaamisen kautta. Lapsi 

oppii ympäristöstään ja yhteisöstään joikujen kautta, joka kehittää lapsen laaja-alaista 

osaamista. Kaiken tämän tiedon perusteella koen, että joiulla on suuri rooli 

pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa. Olisi tärkeää, että pohjoissamelaisessa 

varhaiskasvatuksessa kuuluisi päivittäin joikua ja että se liitettäisiin vahvasti osaksi laaja-

alaista-osaamista. 

Joikuperinteen siirrossa vanhemmilla on suurin vastuu. On kuitenkin hyvin vaikea tietää 

kuinka moni lapsi Tenojokivarressa kuulee alkuperäistä joikua kotona tai ympäristössään 

varhaiskasvatuksen ulkopuolella. Varsinkin jos joikaaminen tapahtuu sen perinteisessä 

merkityksessä, eli pienissä sosiaalisissa kokoontumisissa. Siksi koenkin varhaiskasvatuksen 

yhtenä tärkeimpänä joikuperinteen siirtämisessä. 

Olen tätä työtä kirjoittaessani vakuuttunut musiikin olevan hyvin merkityksellinen lapsen 

kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa. Erityisesti koen joiun olevan sekä yksilöllisesti että 

yhteisöllisesti merkittävä. Uskon vahvasti, että joikaaminen on auttanut saamelaisia henkisesti 

selvitymään kautta aikojen ja toivon perinteen elpyvän myös tästä syystä. Kuitenkin 

päällimmäisenä toivon joikuperinteen elpyvän musiikillisista syistä. Joikaaminen on 

huoletonta, eikä joikuja tarvitse oppia sanantarkasti. Tärkeintä on, että tunne joiun kohteesta 

välittyy.  Koen myöskin saamelaisena, että joikaaminen ei ole niin yksinkertainen asia. Minun 

vanhempani eivät ole koskaan joianneet. Eivät myöskään jumalaa pelkäävät 

isovanhempanikaan ole joianneet. Itseasiassa äitini äiti oli hyvin vihainen, kun kerran 

joikasimme luokkani kanssa alakoulun kevätjuhlissa, jotka järjestettiin kaiken lisäksi kylän 

kappelissa. Áhkkuni, eli isoäitini on kasvanut perheessä, jossa lestadiolaisuus on vaikuttanut 

vahvasti. Hänen kasvatuksensa on todennäköisesti vaikuttanut hänen kielteiseen asenteeseen. 

Omalta osalta pohdin, että miten pystyn oman kasvatuksen jälkeen niin vain alkaa joikaamaan 

ja välittämään joikuperinnettä varhaiskasvatuksessa, kun historiallisesti se ei ole ikään kuin 

kuulunut minulle, vaikkakin se on ollut ja on edelleen oleellinen kulttuurinen tapa kansalleni. 

Vai onko joiusta muodostunut minulle pelkkä kulttuurinen symboli? Balton (2004) 

informantti myös pohtii, että onko symboleilla mitään merkitystä perinteisentiedonsiirrossa, 
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jos niihin ei ole sidoksissa tunteita. Joten miten minä voin tuntea kuuluvuutta joikuun, jos en 

ole kasvanut sen kanssa. Miten voin opettaa joikaamista ja sen ymmärtämistä, jos en tunnne 

yhtä suuria tunteita joiun suhteen kuin Skaltjen informantti, joka on kasvanut ympäristössä, 

jossa on joiattu paljon? Tunnen kuitenkin, että aikuisena olen paljon tietoisempi omasta 

saamelaisesta identiteetistäni ja se vahvistuu saamelaisyhteisössä. Uskon myös, että sitä 

kautta musiikaalinen itsetuntoni on vahvistunut ja olen enemmän ja enemmän alkanut 

joikaamaan. 

Tämän tutkielman aiheesta ei ole tehty empiiristä tutkimusta. Jatkotutkimuksia tästä aiheesta 

tarvitaan, jotta joikuopetusta voitaisiin kehittää pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Olisi mielenkiintoista tietää miten paljon lapsille joikataan pohjoissaamelaisessa 

varhaiskasvatuksessa. Utsjoen kunnan paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassakin 

(Utsjoen kunta, 2018) sanotaan, että joiku kuuluu lasten jokapäiväiseen arkeen. Olisi 

mielenkiintoista tietää, että toteutuuko se. Samoin olisi mielenkiintoista tietää, missä 

varhaiskasvatusyksiköissä pelkästään ulkopuoliset joiuntaitajat joikaakaavat lapsille. 

Mielenkiintoista olisi myös tietää, sosiaalistuvatko lapset oman alueen joikuperinteeseen vai 

yleisesti joikuperinteeseen. 

Kiertävät joiuntaitajat ovat hyvin merkittäviä joikuperinteen siirtämisessä ja toivon, että he 

jatkavat arvokkaan työn tekemistä jatkossakin. Fredrikson (1994) kuitenkin muistuttaa, että 

lapsi tekee tulkintoja laulusta myös sen esityspaikan, -ajan ja -tavan perusteella ja luovat 

merkityksiä lauluihin sitä kautta. Lapset saattavat kokea joiun hyvin irralliseksi arjesta, jos 

sitä kuuluu vain silloin tällöin. On myöskin pohdittava minkälaisen kuvan lapset saavat 

joiusta, jos sitä kuuluu vain äänitteen kautta tai joikutaitajan kautta. 

Olen soittanut usein Ulla Pirttijärvi-Länsmanin lasten levyä lapsilleni. Nk. loillottelu-osuudet 

ovat tarttuneet nopeasti lasten mieliin ja äänihuulille. Koen vanhempana ylpeyttä, että olen 

edes jollakin tapaa saanut siirrettyä joikuperinnettä omille lapsilleni. Pohdin kuitenkin sitä, 

että toimivatko nykyajan lapsille suunnatut joiut kuten ennen vanhaan, että lapsi pääsee niiden 

kautta harjoittelemaan joikaamista ja sitten aikuisempana alkaa joikaamaan varsinaisia 

joikuja. Vai ovatko ne  

On myös mielestäni hyvä pohtia mikä on laadukasta joikuperinteen siirtämistä. Onko 

laadukas joikuperinteen siirtäminen jos kykenee tuottamaan äänellään joikua? Tuntee paljon 

joikuja? Tietää minne joiut sijoittuvat ja kenen suvun joikuja joikaa? Vai onko tarpeeksi, että 

kunhan vain loillottelee menemään?  
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Olen pohjoissaamelaisena kiitollinen jokaisesta joikaajasta, koska ilman heitä 

kulttuuriperintömme ei siirtyisi seuraaville sukupolville. Olen kuitenkin tulevana 

saamelaisena varhaiskasvatuksen opettajana sitä mieltä, että joiun opetus pitää ottaa hyvin 

vakavasti ja tehdä sitä tavoitteellisesti, mutta samalla sen pitäisi olla myös hyvin luonnollista, 

jotta lapset aistisivat sen arvokkuuden, joka joiun ympärillä on. 

Joiku on arvokas musiikkikasvatuksen ”väline” pohjoissaamelaisessa varhaiskasvatuksessa ja 

se ei poissulje muuta saamelaista lasten musiikkia. Jos ajatellaan musiikkia pelkästään kielen 

vahvistamisen näkökulmasta, niin ennemmin laulattaisin lasten lauluja, joissa on hyviä 

sanoituksia. Mutta näen taas joiun taitamisen ulottuvan paljon pidemmälle kuin pelkästään 

kielen vahvistajana. Mielestäni joiku on voima, joka edelleen kantaa meitä kansanryhmänä 

eteenpäin. 

Olen tämän tutkimuksen aikana vuodattanut useita kyyneleitä, kun olen ymmärtänyt, miten 

hieno kulttuuriperintö meillä pohjoissaamelaisilla on. Kyyneleet ovat myös vuotaneet surusta, 

koska minulle ei ole syntynyt suhdetta joikuun jo varhaislapsuudessa. Toivon, että jokainen 

pohjoissaamelainen varhaiskasvattaja tuntisi velvollisuutta joikuperinteen siirrossa, koska 

sosiaalistaminen kulttuuriin alkaa jo varhaislapsuudessa. Toivon myös, että työni herättää 

lukijoissa pohdintoja ja synnyttää uusia tutkimuksia joiun ja lapsen suhteesta, koska niistä 

löysin hyvin vähän tutkittua tietoa. 

Lopussa vielä Gollerási mánáid luohti, jonka olen oman pohjoissaamelaisen musiikillisen 

identiteettini vahvistuessa laittanut erään varhasikasvatusyksikön lapsille. 
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