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1. Kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma

1.1 Tausta

Saamenkielisten kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma on Sodankylän kunnan 1.8.2017 käyttöön 

otettavaa varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävä asiakirja. Tässä varhaiskasvatussuunnitelmassa

tarkennetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman1 lukua 4.6., jossa täsmennetään 

kieleen ja kulttuuriin liittyviä näkökulmia sekä lukua 6, joka käsittelee vaihtoehtoisiin 

pedagogiikkoihin tai erityiseen katsomuksellisuuteen perustuvaa varhaiskasvatusta sekä niiden 

paikallisesti päätettäviä kokonaisuuksia. Nämä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

painopisteet ohjaavat kielipesän varhaiseen täydelliseen kielikylpymenetelmään ja 

saamelaispedagogiikkaan perustuvaa toimintaa.  

Kielipesien varhaiskasvatussuunnitelmatyö on osa kielikylvyn laajentamista koskevaa opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittamaa ja Sodankylän kunnan hallinnoimaa hanketta, 

jossa kehitettiin laajasti saamenkielistä kielikylpytoimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelma on 

ensimmäinen Sodankylän kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma, ja osa koko kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman kehittämistyötä.  Kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma on 

1.8.2017 saatavilla myös pohjoissaameksi.

Kielipesien varhaiskasvatussuunnitelmatyöryhmään kuuluivat kunnan molempien kielipesien 

Biedjun ja Muohtačalbmin henkilökunnat sekä kielikylvyn kehittäjäopettaja Rauni Äärelä, joka 

koordinoi työtä. Biedjusta mukana olivat Nina Hirvonen ja Eeva-Mari Äärelä, Muohtačalbmista 

Rebecka Kohvakka ja Leena Mattanen.

Kielipesien varhaiskasvatussuunnitelman koonti aloitettiin joulukuussa 2016, jolloin perehdyttiin 

kielipesien arvoihin ja jatkettiin kielipesän pedagogisten käytänteiden avaamista. Kielipesän 

varhaiskasvatussuunnitelmatyöryhmä kokoontui kokonaisuudessaan työstämään 

suunnitelmaa 2.2.2017, 21.2.2017, 14.3.2017. Tapaamisten välillä suunnitelmaa kirjoitettiin 

pienemmissä kokoonpanoissa 17.3.2017, 29.3.2017, 20.4.2017 ja 24.4.2017. Kielipesien 

1 Opetushallitus 2016
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varhaiskasvatussuunnitelma oli vanhempien kommentoitavana 11.-21.4.2017 välisen ajan. 

Vanhemmat lukivat varhaiskasvatussuunnitelman sähköisesti ja palauttivat lomakkeen kielipesiin, 

jossa kommentoivat ja antoivat kehittämisehdotuksia. Lapset osallistuivat 

varhaiskasvatussuunnitelman tekoon tutkimalla kuvia vuoden aikaisista tekemisistä kielipesässä ja 

miettimällä mistä pitivät ja mitä niissä oppivat. Tämän jälkeen he piirsivät kuvia mieluisista 

tekemisistä kielipesässä. Kuvien tarkastelu toteutettiin kielipesissä viikoilla 17 ja 18.

Kielipesien varhaiskasvatussuunnitelman arviointia, päivitystä ja kehittämistä seuraa 

saamenkielisen kielikylpytoiminnan seurantaryhmä, jossa on edustaja lasten vanhemmista, 

kielipesistä, varhaiskasvatuspalveluista ja koulutuspalveluista. Kielikylpytoiminnan 

seurantaryhmän kokoonpanon päättää kunnan sivistystoimenjohtaja ja se aloittaa toimintansa 

elokuussa 2017. Seurantatyöryhmän kokoonpano nimitetään toimintavuodeksi kerrallaan. 

Työryhmän tehtävänä on päivittää kielikylpysuunnitelmia sekä seurata ja arvioida 

kielikylpytoiminnan toteuttamista säännöllisin väliajoin.  
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1.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsen aloittaessa kielipesässä, hänelle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä 

vanhempien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kaksikielisyyden ja saamen kielen 

omaksumisen tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi, vanhempien kasvatusperiaatteita, 

toivomuksia ja odotuksia lapsen kehitykseen ja kieleen liittyen, sekä valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti:

- lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet

- lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden 

toteuttamiseksi

- lapsen mahdollinen tarvitsema tuki, mahdollinen lääkehoitosuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake kirjoitetaan sekä saamen että suomen kielellä tai 

saamen kielellä. Lastentarhanopettaja keskustelee yhdessä vanhempien kanssa kielen valinnasta 

ensimmäistä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa kirjoitettaessa. Lapsen oma 

varhaiskasvatussuunnitelma ja myöhemmässä vaiheessa esiopetussuunnitelma muodostavat 

kokonaisuuden. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.  

 2. Saamelaisen varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Kielipesätoiminta on varhaiskasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten tietämystä

omasta kulttuuristaan ja tarjota mahdollisuus oppia perheessä tai suvussa puhuttua uhanalaista 

alkuperäiskansakieltä. Kielipesä on alle kouluikäisten päivähoitopaikka, jossa elvytetään uhanlaista

alkuperäiskansan kieltä.2 Saamenkielisen päivähoidon tehtävänä on välittää saamelaista 

kulttuuriperinnettä ja elämäntapaa positiivisella tavalla niin, että lapsi kiinnittyy omaan 

kulttuuriinsa ja kokee saamelaisuuden luonnollisena asiana.3 

2.1 Kielipesien esittely 

2 Opetushallitus 2016, 50; Saamelaiskäräjät 2009, 9.

3 Saamelaiskäräjät 2013, 14.
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Sodankylän kielipesät ovat osa Poikkijoen päiväkotia, toimien omina ryhminään, omissa tiloissaan. 

Kielipesät ovat pohjoissaamenkielisiä ja niissä toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpy-

menetelmää saamelaisen varhaiskasvatuksen arvopohjan mukaisesti. Kielipesät ovat osa 

laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys 

sekä valmius siirtyä saamenkieliseen tai kielikylpynä toteutettuun esiopetukseen ja 

edelleen perusopetukseen.  

 

Biedju 

 

Vuotson kielipesä Biedju on toiminut vuodesta 2007 lähtien ja se tarjoaa yksilöllistä 

varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Kielipesä on 10-paikkainen ja 

toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Tarvittaessa kielipesään voidaan ottaa 

kolmas työntekijä. Tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia 

tarjoamalla lapselle laadukasta hoitoa ja kasvatusta saamelaisen varhaiskasvatuksen arvojen 

mukaisesti.  

Kielipesä sijaitsee omakotitalossa vanhan nelostien varrella, Vuotson kylän laidalla luonnon 

keskellä. Kielipesän pihapiiristä on mahdollisuus lähteä suoraan metsään ja pihapiirissä on oma 

kota, jossa voidaan tulistella ja laavustella. Sisätilat ovat käytännölliset, vaatteiden kuivatukselle 

on oma tilava huone, päiväunihuone on erikseen ja yhteisen tilan ikkunat avartuvat talon 

takaiseen metsään. Kielipesään pääsee autolla ja moottorikelkalla suoraan pihaan. Myös 

kirjastoauto pysähtyy kielipesän pihassa kaksi kertaa kuussa. Kielipesä on auki arkisin 8-16. 
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Muohtačalbmi 

 

Kirkonkylän kielipesä Muohtačalbmi on aloittanut toimintansa varsinaisessa muodossaan syksyllä 

2016. Kielipesä tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Kielipesä on 12 

paikkainen päiväkotiryhmä, jossa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Tarvittaessa 

kielipesään voidaan ottaa kolmas työntekijä. Tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista 

kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla lapselle laadukasta hoitoa ja kasvatusta saamelaisen 

varhaiskasvatuksen arvojen mukaisesti.  

Muohtačalbmi sijaitsee keskeisellä paikalla Pullinpuolen koulukampuksella, Poikkijoen päiväkodin 

ja Sompion koulun välissä. Tilat ovat kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa. Sisätiloissa on tilava 

leikkihuone, askarteluhuone ja oma rauhallinen päiväunihuoneensa. Kielipesän aidattu pihapiiri on

turvallinen leikkipaikka ja se jaetaan samassa rakennuksessa olevan iltapäiväkerhon kanssa. 

Kielipesästä on lyhyt matka koulukampuksen takana sijaitsevalle katetulle kodalle ja sen takana 

olevaan metsään. Kirjastoauto pysähtyy kielipesän edessä kerran kuussa. Kielipesä on auki arkisin 

7.40-16.30.  
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2.2 Toiminta-ajatus

  

Eatnama mánát, 

beaivváža mánát.

Gámánjunit iešguđet guvlui johtimin,

máilmmi dutkamin.

Ovddas mii vásihit, 

ovddas mii sámástit.

Juohke beaivvážá mánná iešlagan lea

Juohke beaivváža mánná seamma ráhkis lea.

Kielipesän toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä 

saamelaisen varhaiskasvatuksen kulttuuristen arvojen mukaisesti huomioimalla toiminnassa 

lapsi yksilönä osana yhteisöä. Kaikissa arjen toiminnoissa panostetaan myönteiseen ja 

kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokainen lapsi kohdataan ainutlaatuisena yksilönä.  Kielipesässä 

huomioidaan jokaisen lapsen yksilöllisyys, omassa tahdissa kehittyminen, korostaen lapsen 

omaehtoista uteliaisuutta ja kiinnostusta elämän moninaisiin ilmiöihin. Lapsi saa kasvaa omaksi 

yksilökseen turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä. 

Saamelaisen kasvatusnäkemyksen mukaisesti vanhemmat ja isovanhemmat ovat aktiivisesti 

mukana kielipesän arjessa. Tapana onkin, että vanhemmat voivat istahtaa kielipesän pöydän 

ääreen juttelemaan ja kahvittelemaan mennen tullen.  

2.3 Saamelaisen varhaiskasvatuksen arvoperusta

 

Kielipesien toiminta perustuu saamelaisen varhaiskasvatuksen kulttuurisiin arvoihin, jotka ovat 

erityisesti kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, sukupuolten 
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välinen tasa-arvo ja ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus, sekä taide ja luovuus.4  

Tässä kielipesien varhaiskasvatussuunnitelmassa arvot on jaettu luontoyhteyteen, kieleen, 

identiteettiin, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, kulttuurien moninaisuuteen ja 

yhteisöllisyyteen, perinteiseen tietoon ja elinkeinoihin sekä saamelaiseen taiteeseen ja duodjiin.   

Luontoyhteys 

Saamelaisen kasvatuksen mukaan luonto

kuuluu keskeisenä osana lapsen jokapäiväiseen

elämään. Perinteisesti saamelaisen tietämyksen

keskiössä on ihmisen ja luonnon välinen suhde,

jonka mukaan luonto, ihmiset ja kulttuuri ovat

kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Saamelainen

elämäntapa on sidoksissa luonnon

kiertokulkuun ja kahdeksaan

vuodenaikaan. Luonto on osa ihmisyyttä ja

kulttuuria. 5 Luontoyhteyden kautta lapset

ymmärtävät maailmaa ja ympäröivää yhteisöä

sekä itseään sen osana. Luonnon kautta opitaan

elollisen ja elottoman kunnioittamista, elämän

ja kuoleman kunnioittamista, sekä

kärsivällisyyttä ja itseohjautuvuutta. Luonnosta

oppiminen perustuu kokemuksellisuuteen, jonka kautta lapset omaksuvat monenlaisia perinteisiä 

tapoja toimia luonnossa. Luontoyhteyttä vahvistavat luonnon lukutaidon kehittyminen, 

pärjäämistä edistävien toimien omaksuminen ja perinteisen tiedon hallitseminen. 6 

 

Kieli 

4 Saamelaiskäräjät 2009,7.

5 Saamelaiskäräjät 2009, 14.

6 Sara 2003, 125.
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Kieli rakentaa ja vahvistaa saamelaista maailmankatsomusta ja kulttuuria. Kielen avulla lapset 

luovat siteet omaan ympäristöönsä ja ovat kanssakäymisessä muiden kanssa. Kieli on avain 

osallisuuteen, joka vahvistaa lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta omaan kulttuuriseen 

ympäristöönsä ja sen jäseniin.  Kieli on vuorovaikutuksen ja ajattelun väline sekä avain kaikkeen 

oppimiseen. Myönteinen ilmapiiri sekä aikuisen ja lapsen välinen luottamus ja tasa-arvo 

rohkaisevat lasta saamen kielen käyttöön. Kieli on arvo, jonka oppimalla tulee osaksi saamelaista 

yhteisöä ja sen kulttuurista viisautta. 7 Saamelaisessa yhteisössä kielitaito onkin keskeinen arvo, 

jonka avulla lapset oppivat ilmaisemaan itseään, ymmärtämään paremmin muita ihmisiä ja 

pärjäämään ympäröivässä yhteisössä.  

Identiteetti 

Saamelaisessa kasvatuksessa painotetaan identiteetin vahvistamista vuorovaikutuksessa oman 

ryhmän jäsenten ja yhteisön kanssa. Kasvatuksen keskeisenä tehtävänä on välittää 

kulttuuriperinnettä ja elämäntapaa positiivisella tavalla tukien lasta kiinnittymään omaan 

kulttuuriinsa.8 Identiteetin muodostamisessa tuetaan lapsen paikantumista omaan perheeseensä, 

sukuunsa ja saamelaiseen yhteisöön. Lapsen identiteetti muovautuu ja kasvaa lapsen 

mukana. Identiteetin muodostumista tukevat yhteenkuuluvuuden tunne, yhteisten arvojen, 

perinteiden ja kulttuuristen symboleiden kunnioittaminen ja omaksuminen.  Kasvatuksessa 

painotetaan lasten positiivista kokemusta omasta identiteetistään, tukemalla identiteetin 

muodostumista osana lapsen minäkehitystä. Tavoitteena on itsensä arvokkaaksi kokeva lapsi.  

 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

Saamelaisen kasvatuksen mukaan ihmisyyden perusta on kohtuus ja oikeudenmukaisuus.9 

Jokainen lapsi on oma ainutkertainen yksilönsä, jonka tulee saada tulla kuulluksi ja nähdyksi 

omana itsenään. Lasten omia näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan ja otetaan huomioon 

toiminnan järjestämisessä. Näin lapset kokevat pienestä pitäen osallisuutta ja mahdollisuutta 

7 Saamelaiskäräjät 2009,8; Saamelaiskäräjät 2013, 10; Äärelä 2016, 78.

8 Saamelaiskäräjät 2009, 12.

9 Saamelaiskäräjät 2009, 16.
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vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Osallisuuden tunne edistää lapsen kokemusta omasta 

pärjäämisestään ja selviytymistaidoistaan ympäröivässä yhteisössä. Osallisuuden kokemuksen 

kautta lapsella kehittyy ymmärrys omista oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista 

yhteisössä.  Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa myös perheiden toiveilla ja näkemyksillä on 

tärkeä roolinsa toiminnan toteutuksessa. Perheet, suvut ja yhteisö ovat vahvasti osallisia 

saamelaisen kasvatuksen toteuttamisessa. Saamelaisen varhaiskasvatuksen toiminnassa 

edistetään kokonaisvaltaisesti tasa-arvoa, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

 

Saamelaisyhteisössä naisten ja miesten tehtävät ja roolit ovat symmetrisiä ja täydentävät toisiaan. 

Kasvatuksessa huomioidaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisesta siten, että lapsi voi 

kehittää itseään ilman sukupuolirooliodotusten rajoituksia. Jokainen lapsi on yksilö, jota 

kohdellaan ja jolle opetetaan samat taidot sukupuolesta riippumatta. Tasa-arvoperiaatteen 

toteutuminen edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaista yhteisöä, jossa jokaisella on 

mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omana yksilönään. Sukupuolten tasa-arvo edistää hyvinvointia ja 

parantaa elämänlaatua.

 

Kulttuurien moninaisuus ja yhteisöllisyys  

Saamelaisen kasvatuksen yhtenä tehtävänä on opettaa lapsia arvostamaan toisia ihmisiä, 

kulttuureja ja hyväksymään erilaisuutta. Lapsille opetetaan kulttuurien erilaisuudesta ja 

samanlaisuudesta, jotta he oppivat, että kulttuurien erilaisuuden välillä on positiivinen yhteys. 

Luonnollinen monikulttuurisuus on yhteisvastuullisuutta, jossa toisiin ihmisiin ja kulttuureihin 

suhtaudutaan tasa-arvoisesti10.  Monikulttuurinen ympäristö vaikuttaa lasten jokapäiväiseen 

elämään, kun he oppivat arvostamaan toisia ihmisiä ja hyväksymään erilaisuutta. Kielipesässä 

vahvistetaan kulttuurien välistä positiivista yhteyttä ja tuetaan vähemmistökulttuuria, joka 

edesauttaa lapsia kokemaan saamelaiskulttuurin yhdenvertaiseksi ja merkitykselliseksi. 

Yhteisöllisen kasvatus on saamelaisille ominaista ja merkitsee sukupolvien välistä toimintaa ja 

yhdessä tekemistä. Sukupolvien välinen vuorovaikutus on olennaista perinteisen tiedon 

välittämisessä saamelaisessa yhteisössä.11 Yhteisöllisyys muodostuu yhteisen tekemisen 

10 Aikio 2007, 74-96. 

11 Saamelaiskäräjät 2013, 8.
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lomassa kielipesän arjessa. Yhdessä tekeminen opettaa sosiaalisuutta ja jää elämyksellisesti lasten 

mieliin.  Vanhempien, sukulaisten ja yhteisön osallistuminen kielipesän arjen toimintoihin näkyy 

kielipesässä vahvasti tuoden toiminnalle vahvan yhteisöllisen tekemisen leiman.12

Perinteinen tieto ja elinkeinot 

Saamelaisessa kasvatuksessa korostuu perinteinen tieto eli árbediehtu13, joka on saamelaisten 

kollektiivista viisautta ja taitoja, joita he ovat vuosisatojen ajan käyttäneet elinkeinojensa 

kehittämiseen välittyy kokemuksellisuuden ja tarinoinnin kautta. Lapsi oppii perinteisen tiedon itse

tekemällä ja mallia ottamalla oman yksilöllisen ja ikään kuuluvan kehityksen 

mukaisesti. Kielipesässä vahvistetaan perinteisen tiedon ja taidon välittymistä searvelatnja- mallin 

mukaisesti: lapset ovat osa luonnon kiertokulun mukaisia töitä, joihin kaikki voivat osallistua 

omien taitojen mukaan.14 

Kielipesissä lapset ovat mukana perinteisen elinkeinojen mukaisissa toimissa. Perinteiset 

elinkeinot ja niiden tehtävät tuovat lapset lähelle luontoa saamelaisen perinteisen tietämyksen 

äärelle. Lapset oppivat tietämään ja tuntemaan omaa ympäristöään, perinteisten paikkojen ja 

kulttuuriympäristön historiaa. Perinteinen tieto välittyy osallisuuden ja tarinoiden kautta. 

Perinteisen tiedon välittämisen ja perinteiset elinkeinot vahvistavat kielipesän 

luontosuhdetta. Heti kun lapsi alkaa ymmärtämään ympäröivää yhteisöään, hänelle opetetaan 

saamelaisen suullisen perimätiedon mukaisesti luonnon- ja paikkojen nimityksiä, sukulaisuussiteitä

ja yhteyksiä,  porojen korvamerkit, ihmisen luonnossa liikkumiseen ja siellä 

toimimiseen liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä, eläinten jälkistä ja käyttäytymisestä luettavissa 

oleva tietous, kulkureittejä ja muita tärkeitä paikkoja luonnossa kulkemiseksi ja pärjäämiseksi.15

 

Saamelainen taide ja duodji

12 Äärelä 2016, 74-75.

13 Markkula & Helander-Renvall 2014,6.

14 Sara 2003, 125.

15 Sara 2003, 126.
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Kielipesien arjessa saamelaista taidetta lähestytään monin tavoin.  Taiteessa painottuvat 

saamelainen kulttuuri ja saamen kieli. Taiteen muotoja voivat olla musiikki, tanssi, teatteri, 

kuvataide ja kirjallisuus. Taiteella on saamelaisessa kasvatuksessa tärkeä yhteen kokoava 

voima.16 Esimerkiksi joiku, joka tehdään ihmiselle, paikalle tai eläimelle yhdistää ihmisiä. Tärkeää 

on, että lapset pääsevät monipuolisesti ilmaisemaan itseään taiteen keinoin. Taiteen avulla lapsi 

pääsee ilmaisemaan sekä itseään että tunteitaan. 

Myös käsitöillä eli duodjilla on saamelaisessa kasvatuksessa vahva merkitys. Kielipesissä 

vahvistetaan monipuolisesti saamelaista käsityöperinnettä ja tapaa oppia käsillä 

tekemällä. Duodjin kautta lapsi on käsillä tekemisen kautta osa saamelaisia perinteitä sekä omaa 

sukuaan ja perhettään.  Duodjn kautta lapsi saa vapauden käyttää ja kehittää omaa luovuuttaan, 

mutta omaksua myös duodjin normeja. Kielipesässä duodjia ja käsillä tekemistä tuetaan 

monipuolisesti esimerkiksi keskeneräisen käsityön- menetelmällä. Keskeneräinen käsityö on jokin 

saamelainen käsityö (usein pehmeää käsityötä), joka valmistuu kielipesän arjen toimintojen 

lomassa. Lapset pääsevät näin seuraamaan ja osallistumaan käsityön tekoon joka päiväisessä 

arjessaan.  

3. Kielipesien toimintakulttuuri 

3.1 Kielipesien toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet

Saamelaista maailmankuvaa voidaan luonnehtia kokonaiseksi, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Lapset 

ovat osa luonnollista elämän kiertokulkua ja saavat syntyä ja kasvaa omiksi persooniksi toisistaan 

huolta pitävässä yhteisössä. Kielipesissä tuetaan saamelaista käsitystä ihmiseksi kasvamisesta 

painottamalla toiminnassaan saamelaista kasvatusotetta. Saamelaisessa kasvatusotteessa 

painottuvat pärjäämiseen ja omatoimisuuteen kasvattaminen, kärsivällisyyteen ja vapauteen 

kasvattaminen sekä epäsuora lähestymistapa.

Pärjäämiseen ja omatoimisuuteen kasvattaminen

16 Saamelaiskäräjät 2013,21.
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Saamelaisessa kasvatuksessa pärjäämisellä tarkoitetaan itsestä huolehtimisen 

lisäksi kykyä tulla toimeen ja selviytyä erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten 

kanssa. Kielipesässä lapset pääsevät pienestä asti kannustavassa ilmapiirissä kokeilemaan, 

oppimaan ja pikkuhiljaa saamaan vastuuta. Omatoimisuutta tuetaan lasten lähikehityksen 

vyöhykkeellä myönteisessä hengessä. Kielipesäohjaajat tukevat jokaisen lapsen yksilöllistä 

kehittymistä antaen lapsille heidän tarvitsemaan ohjausta.   Päivittäisissä toimissa omatoimisuutta 

tuetaan aktiivisesti koko ajan antamalla lapsen toimia itse, esimerkiksi kaataa maitoa, voidella 

leipä, leikata saksilla, pukeutua ja riisuutua.

Kielipesän myönteisessä ilmapiirissä lapset haluavat oppia ja mallintaa muilta lapsilta, jolloin lapset

mielellään oppivat uutta.  Kielipesät ovat sisarusryhmiä, jolloin lapset oppivat arjessa pärjäämään 

tilanteissa, joissa on monen ikäisiä ja taitoisia lapsia. Toiminnassa tuetaan lasten itseilmaisua 

ja kykyä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Omatoimisuutta tuetaan ensisijaisesti 

virikkeellisellä ympäristöllä, jossa lapsille on tarjolla monipuolisia tehtäviä joiden pariin lapset 

voivat itse ohjautua. 

Kärsivällisyyteen ja vapauteen kasvattaminen 

Saamelaisessa kasvatusotteessa kärsivällisyyden oppimista voidaan tarkastella osana luonnon 

kiertokulun ymmärtämistä. Kaikki eivät tapahdu heti kun itse haluaisi. Keväällä ei voi tehdä talven 

töitä eikä talvella kevään töitä. Siksi luonnon ymmärtäminen opettaa lapsille myös kärsivällisyyttä. 

15



Kärsivällisyys taas luo lapselle ymmärrystä omasta

roolistaan suhteessa ympäröivään

yhteisöön. Kielipesässä kärsivällisyyttä tuetaan

arjessa erilaisten leikkien ja pelien avulla, ja

esimerkiksi oman vuoron odottamista

harjoitellaan mielekkäällä ja

lapselle ymmärrettävällä tavalla. 

Vapauteen kasvamiseen kuuluu kasvu vapaaksi

yksilöksi. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua

siten, että hän oppii pohtimaan, tutkimaan,

kyseenalaistamaan ja näkemään syysseuraus-

suhteita. Lapsi oppii myös olemaan vastuussa

omista valinnoistaan. Vapaa yksilö oppii itse

ohjautumaan itselleen mieleisten tehtävien ääreen, mutta osaa myös tehdä tehtäviä, jotka eivät 

tuota samanlaista mielihyvää. Vapauteen kasvaminen tarkoittaa lapsen henkisen ja fyysisen 

kehittymisen tukemista lapsen omaa ajatusmaailmaa vahvistamalla. Lapsi oppii tekemisen ja 

olemisen kautta ymmärtämään ympärillä olevaa maailmaa ja itseään osana sitä. Lapsen ajatukset 

ja ymmärrys muokkautuvat vapaasti tilassa, jossa lapsen kasvua tuetaan myönteisesti.

Lapsi saa vapauden toteuttaa itseään ja ajatuksiaan ja ideoitaan. Kielipesässä 

lapselle luodaan virikkeellinen ympäristö, josta lapsi voi valita itselleen sopivia leikkejä. Ympäristö, 

opettajien ja ohjaajien toiminta ja materiaalit tukevat lapsen mahdollisuuksia ohjautua tehtävien 

ääreen. 

16



Epäsuora lähestymistapa 

 

Saamelaiselle kasvatusotteelle tyypillistä on, että lapsia ei suoranaisesti neuvota, vaan kerronnan 

ja tarinoinnin avulla laajennetaan lapsen ymmärrystä ja kokemusta asiasta.  Kielipesissä lapsille 

järjestetään tilanteita, joissa he voivat osallisuuden kautta oppia, huomaamatta itse olevansa 

oppimassa. Vapaa ja pakoton epäsuora kasvatusote antaa lapsille mahdollisuuden oppia 

itsenäisyyttä, joka on tarpeellista pärjätäkseen elämässä.17 Saamelaiselle kasvatusotteelle on 

ominaista, että asioita tuodaan usein esille leikin ja huumorin varjolla. Saamelaisessa puhe- ja 

kommunikointitavassa on paljon erilaisia kiertoilmaisuja, jotka tarkoittavat sitä, että asioista 

puhutaan tarinoiden tai toisen ihmisen kautta. Tarinat toimivat kasvatuksen välineenä ja 

kehittävät lasten sisäistä ja ulkoista elämänhallintaa. Epäsuora ohjaustapa antaa luvan erehtyä ja 

sisältää ajatuksen, että virheistä oppii. 18 

3.2 Saamenkielinen oppimisympäristö 

Saamelaisesta kulttuurista käsin paikkaa ei käsitetä seinin rakennetuksi tilaksi, vaan paikkaa 

ajatellaan vapaaksi, luontoon sidonnaiseksi tilaksi.19 Kielipesien oppimisympäristökin nivoutuu 

osaksi luontoa. Vuoden aikana tehdään kahdeksan vuoden ajan toimia, etsitään ravintoa, ollaan 

metsässä, opetellaan eläinten ja kasvien nimiä, tutustutaan erilaisiin eläimiin ja kasveihin, 

seurataan kasvien elämää ja hoidetaan luontoa.  Työ ja vapaa-aika kietoutuvat toisiinsa luonnosta 

elantonsa saaville perheille ja kansoille. Lapset saavat myös omat tehtävänsä ja vastuunsa.  Näin 

ollen kielipesien ympäristön tulee tukea saamelaisen kasvatuksen mukaista toimintaa ja luonnon 

kiertokulun seuraamista. Lapset oppivat luonnossa tekemällä ja luonnossa olemalla, joten luonto 

on olennainen oppimisympäristö kielipesien lapsille. 

Saamen kieli on kielipesien oppimisympäristön kielimaisemassa ensisijaisessa asemassa, sen avulla

sekä tuetaan kielen omaksumista, että osoitetaan kielen arvoa. Kieli näkyy kielipesien 

17 Balto 1997, 44.

18 Saamelaiskäräjät 2013, 29.

19 Keskitalo 2010, 54.
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oppimisympäristössä materiaalien ja muun toiminnan kautta kokoaikaisesti, 

kuitenkin siten, että tekstit ovat joko saamenkielisiä ja välttämättömät 

tiedotteet kaksikielisiä. Kielipesien materiaalien ja kielimaiseman ensisijaisena 

tehtävänä on tukea saamen kielen omaksumista. Toiminnan järjestäjä 

huolehtii, että kielipesissä on käytössään tarpeellinen määrä kieltä ja kulttuuria

tukevaa oppimateriaalia.

 

3.3 Kasvatuskumppanuus 

Kielipesien kasvatuskumppanuus perustuu yhteisölliseen kasvatukseen, jolla tarkoitetaan 

vanhempien ja kielipesien henkilöstön yhteistä, tietoista sitoutumista toimia lasten kasvun, 

kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Yhteistyössä oleellista on, että perheillä ja 

kielipesillä on yhteinen näkemys lapsen hyvinvoinnista ja hoidosta. 

Kielipesän ja vanhempien kasvatuskumppanuus on tasavertaista, avointa ja luottamuksellista. 

Vanhempien aktiivista osallistumista kielipesien toimintaan tuetaan ja siihen kannustetaan 

kielipesän puolesta. Yhteisölliseen kasvatusotteeseen kuuluu kielipesien kodinomainen ympäristö, 

jossa kuulumisia vaihdetaan päivittäin joko tulo- ja lähtötilanteissa, mutta myös kahvikupin äärellä.

Vanhemmat ovat aina tervetulleita kielipesäpäivään ja mukavaan keskusteluhetkeen! 

Lapsen aloittaminen kielipesässä

Mahdollisesti kielipesät ovat perheille jo tuttuja, niiden yhteisöllisen kielen elvytystoimien kautta. 

Perheiden ja kielipesän henkilökunnan kasvatuskumppanuus alkaa siitä, kun vanhemmat hakevat 

lapselleen hoitopaikkaa kielipesään ja jättävät päivähoitohakemuksen. Tietoa 

kielipesien hakumenettelystä saa Sodankylän varhaiskasvatuspalveluista, kielipesän peda.net-

sivuilta, Poikkijoen päiväkodin johtajalta sekä molemmista kielipesistä ja kielipesien henkilöstöltä. 
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Kun lapsi on saanut kielipesäpaikan, sopii kielipesän henkilöstö perheen kanssa 

aloituskeskustelusta, joka pidetään kielipesässä tai perheen kotona. Aloituskeskustelu käydään 

työpäivän aikana ja siihen varataan aikaa noin tunti. Aloituskeskustelussa puheenvuoro on 

perheellä. Vanhemmat voivat kertoa lapsestaan, hoitoon liittyvistä toiveistaan sekä kielipesän 

toimintaan ja kielen elvytykseen liittyvistä ajatuksistaan. Aloituskeskustelussa mukana oleva 

kielipesän työntekijä kertoo vanhemmille kielipesän toimintatavoista, arvoista ja 

kielikylpymenetelmästä. Mukaan kotiin annetaan Saamelaiskäräjien opas kielipesän aloittavien 

lasten perheille.

 

Aloituskeskustelun jälkeen lastentarhanopettaja tai hoitaja sopii yhdessä vanhempien kanssa 

lapsen ja vanhempien yhteisestä tutustumisjaksosta kielipesään. Tutustumisjakson pituudesta 

sovitaan yhdessä vanhempien kanssa, se voi olla pituudeltaan yhdestä päivästä viikkoon. 

Tutustumisjakson aikana vanhemmille esitellään kielipesän toiminta ja tilat ja lapsi pääsee 

tutustumaan muihin lapsiin ja aikuisiin. Kielipesän henkilöstölle on tärkeää, että uusi perhe kokee 

itsensä tervetulleeksi ja saada perhe ja suku mukaan toimintaan.  

Lapsen aloittaessa kielipesässä on tuttu hoitaja tuomassa turvaa ensimmäisten päivien ja viikkojen 

ajan ja tämä huomioidaan kielipesän työvuorojärjestelyissä. Lapselle voi olla mukanaan turvaa 

tuova nalle tai muu tavara, joka auttaa mikäli ikävä päivän aikana koittaa.  

Kielipesien resurssihenkilöt ja kummitoiminta

Saamelaisessa kulttuurissa sukulaissuhteet ja yhteenkuuluvuuden tunne on erityisen tärkeitä. 

Sukulaiset, perhe, ystävät, väärtit ja kummit tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä vahvistavat 

lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tavoitteena on kasvattaa lapsi osaksi yhteisöä, jonka 

toimintoihin kielipesien arki on tiiviisti sidoksissa. Kielipesien toiminnassa olennaista on, että ne 

ovat aktiivisesti kanssakäymisessä ympäröivän yhteisön kanssa.20 Kielipesien arjessa pyritään 

siihen, että lapsen ja aikuisen välille syntyy läheinen suhde yhteisten päivittäisten askareiden 

kautta.

20 Äärelä 2016, 176.
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Kielipesissä vierailee toimintavuoden aikana yhteisön resurssihenkilöitä, jotka ovat 

kielipesäopettajien ja ohjaajien kasvatuskumppaneita. He toimivat kielellisinä ja kulttuurisena 

resurssina, joiden kanssa yhdessä vahvistetaan saamelaisen varhaiskasvatuksen kulttuurisia arvoja 

kielipesien arjessa. Resurssihenkilöt ovat lapsille tuttuja ja turvallisia aikuisia kuten esimerkiksi 

lasten vanhempia, isovanhempia, kummeja ja muita yhteisön kulttuuriaktiiveja, jotka järjestävät 

esimerkiksi linturetkiä, kalastusta ja perinneruokien tekoa.

Kielipesien toimintaa tukee saamelaisen kasvatusotteen mukaisesti kummit, jotka on valittu 

kielipesiä perustettaessa. Vuotson kielipesällä Biedjulla on yksi kummitäti ja kirkonkylän 

kielipesällä Muohtačalbmilla on kummisetä. He toimivat kielipesäopettajien ja ohjaajien tukena 

kun he suunnittelevat kielipesien toimintaa sekä antavat kielellistä tukea. He kylästelevät 

kielipesässä ja ovat vahvasti ja lämpimästi vuorovaikutuksessa kielipesien lasten kanssa. 

Kielipesien lapsille he ovat turvallisia yhteisön aikuisia ja esimerkkejä.

Monialainen yhteistyö

Kielipesät tekevät yhteistyötä Sodankylän kunnan neuvolapalveluiden, kelton, koulujen, kirjaston 

ja muiden päivähoidon yksikköjen kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehdään kielipesätoimintaa 

ohjaavan Poikkijoen päiväkodin henkilöstön kanssa, sekä kielipesien 

lähikoulujen Vuotson ja Sompion koulujen kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös 

perheneuvolan ja puheterapeutin kanssa. 

Saamelaista yhteisöllistä kasvatusta tukevat saamenkieliset toimijat, joiden kanssa kielipesät 

tekevät tiivistä yhteistyötä. Yhteistyökumppaneita ovat kielipesien vanhempientiimit, 

Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseo Siida, Yle Sápmi, muut kielipesät ja kielikylpypäiväkodit, kunnan

saamen kielen opiskelijat sekä muut saamenkieliset ja saamelaiset toimijat. Koulun kanssa tehtävä 

yhteistyö korostuu erityisesti lapsen esiopetusvuonna ja kouluun siirtymisen yhteydessä.  

4. Kielipesien pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

4.1 Kielipesäpedagogiikka kielipesien arjessa
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Kielipesien toiminta perustuu kielipesäpedagogiikkaan, jota voidaan kuvata symbolisesti 

kompiopallona. Komsiopallon taustalla olevat saamen päävärit korostavat kielipesäpedagogiikan 

saamelaista ja kielen omaksumisen viitekehystä: saamen kielen elvytystä, saamelaiskulttuuria, 

saamelaiskasvatusta ja kielen omaksumista. Komsiopallo, joka saamelaisessa kulttuurissa 

tarkoittaa lapsille annettavaa suojelusesinettä, kuvastaa kielipesäpedagogiikkaa, joka 

toiminnoillaan tuo lapsille turvan oppia saamen kieltä saamelaisessa ympäristössä. 21

Kielipesien päivärytmi 

Tavallisesti kielipesien päivä rytmittyy näin: 

8.00 - 8.30 Iđitbihttá -Aamupala 

9.00 - 9.45 Iđitboddu- Aamupiiri 

9.45 -10.30 Olgolihkadeapmi- Ulkoilua 

10.30-11.00 Beaivemális-Ruokailu 

21 Äärelä 2016, 207.
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11.15-13.30 Beaivenahkárat- Päiväunet 

14.00-14.30 Gaskabihttá- Välipala 

14.30-16.00 Stoahkan ja olgolihkadeapmi- Leikkiä ja ulkoilua 

Kielipesien tapana on, että jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti heidän tullessaan aamulla 

kielipesään. Kielipesän aikuinen ottaa lapsen henkilökohtaisesti vastaan tervehtimällä lasta 

saameksi ja huomioimalla hänet henkilökohtaisesti, jotta lapsi kokee itsensä huomatuksi ja 

tervetulleeksi kielipesään.  Tervehtimisen yhteydessä vaihdetaan kuulumisia lapsen ehdoilla ja 

lapsen lähdettyä päivän toimiin, voivat vanhemmat myös vaihtaa kuulumisia ja jäädä vaikka 

aamukahville.

Kielipesäpäivän päättyessä kielipesän aikuiset vaihtavat päivän kuulumiset vanhempien kanssa. 

Kielipesissä pidetään tärkeänä kuulumisten aktiivista vaihtoa, jotta vanhemmat saavat 

ajankohtaista palautetta lapsen kasvusta sekä kielen kehittymisestä. Myös kielipesien aikuisille on 

tärkeä tietää tarvittavista hoitopäivään mahdollisesti vaikuttavista kuulumisista.

Teematyöskentely 

Saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman22 mukaisesti kielipesän toiminta pohjautuu 

saamelaiseen vuotuiskiertoon ja kahdeksaan vuodenaikaan. Kielipesien teemaopetus kulkeekin 

luonnon vuodenkierron mukana kahdeksaa vuodenaikaa mukaillen. Teemat suunnitellaan 

perinteisten saamelaisten elinkeinojen, sääolosuhteiden seuraamisen, luonnon muuttumisen, 

luonnossa olemisen ja kulkemisen, luonnossa pärjäämisen ja luonnon seuraamisen mukaisesti. 

Teeman rinnalla kulkee myös teemaeläin, joka valitaan ajankohtaisen vuodenajan mukaisesti. 

Jokainen teema ja eläin suunnitellaan kummankin kielipesän toimintasuunnitelmaan erikseen. 

Kausittaisten teemojen lisäksi kielipesissä toteutetaan myös viikoittaisia teemoja, jolloin 

painotetaan jotakin opittavaa osa-aluetta, kuten vaikkapa matemaattisia taitoja tai liikunnallisia 

leikkejä. Kausiteemojen ja viikkoteemojen lisäksi kielipesien toiminnassa arkipäivät voivat 

painottua seuraavasti: 

22 Saamelaiskäräjät 2009, 12.
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Mánnodat- speallan (maanantai- pelaaminen) 

Disdat - buđaldeapmi (tiistai-askarteleminen) 

Gaskavahkku - lávlun (keskiviikko- laulaminen) 

Duorasdat- málen (torstai- maalaaminen) 

Bearjadat - máinnasteapmi (perjantai-tarinointi) 

Teematyöskentely on kielikylpypäiväkodin 

erityinen toiminnan muoto ja teemat näkyvät 

kielipesien toiminnassa, erityisesti aamupiirissä. 

Teemojen toteuttaminen näkyy myös kodeissa 

teeman mukaisten sanalistojen mukana. Jokaisen

teeman yhteydessä painotetaan teemaan 

liittyvää sanastoa, joka rikastuttaa myös lasten 

kulttuurin sisäistä tietoutta. 

Aamupiirit 
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Aamupiirit ovat olennainen osa 

kielipesän päivärytmiä ja ne 

pidettiin jokaisena aamuna joko 

sisällä tai ulkona. Aamupiireissä kieli

on merkittävässä asemassa ja se on 

kielipesän tavoitteellinen 

oppimishetki, jossa lapset 

osallistuvat aktiivisesti ja jossa 

toimitaan erityisesti lapsen 

lähikehityksen vyöhykkeellä. 

Aamupiirissä käsitellään yleisiä 

asioita, kuten päivämäärä, sää ja syntymäpäivät. Aiheena voivat olla lorut, pelit, sanat, 

pehmoeläimet, kirjat, nukketeatteri, musiikki ja leikki. Aamupiirien aiheet olivat sidoksissa 

etukäteen päätettyihin teemoihin, mutta suunnitelmia voidaan muuttaa myös tilanteen mukaan. 

Lisäksi aamupiireihin kuuluivat päivittäin hyvän huomenen toivotus, laulut erityisesti pienten 

kanssa, motoriset harjoitukset ja liikunta pienryhmissä. 

Ennen aamupiirin alkua ohjaaja voi soittaa porokelloa ja johdattelee lapset aamupiiriin mukaan. 

Aamupiirissä on suunnitellusti aina alku, toiminta ja lopetus, mutta toteutus tapahtuu lapsiryhmän

ehdoilla, jolloin tärkeintä ei ole ennalta suunnitellun toteuttaminen, mutta lasten innostaminen ja 

osallistaminen. Aamupiirit ovat kielipesässä aktiivisia lasten kielen käytön tukemiseen 

suunniteltuja tilanteita. Tehtävät ja menetelmät on suunniteltu siten, että ne kannustavat 

positiivisesti kielen käyttöön. Kielipesäohjaajat näyttävät lapsille kannustavaa esimerkkiä 

puhumalla itse saamea, mutta myös toistamalla lapsen puheen saameksi. He myös osoittavat 

eleillä ja ilmeillä lapsille positiivista kannustusta kielen käytöstä. 23

Tarinointi

23 Äärelä 2016, 146.
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Tarinointi on kulttuurinen opetusväline, ja sen tarkoituksena on rikastuttaa ajatusmaailmaa, siirtää

perinteistä tietoa ja valmistaa lasta pärjäämään erilaisissa tilanteissa ja tunteiden käsittelyssä.24 

Saamelaisten tarinoiden tehtävänä on mielikuvituksen ja kuvittelukyvyn kehittäminen.

Sadut ja tarinat ovat kielipesissä esillä päivittäin. Tarinoita kuullaan aamupiirissä, päiväunilla ja 

iltapäivän vapaan leikin aikana. Myös resurssihenkilöt ja kummit kertovat tarinoita lapsille. 

Tarinointia varten kielipesiin on muodostettu perinteisiä tarinointipaikkoja, kuten kota. Kota on 

luonnollinen saamelaiskulttuurin mukainen paikka, ja samalla oppimisympäristö, jossa on 

perinteisesti istuttu tulen äärellä ja kerrottu tarinoita. 

Kielipesissä satujen ja tarinoiden aiheet nousevat lasten omasta elämästä ja saamelaisista 

perinteistä. Saamelaisen kertomusmaailman aiheet käsittelevät ihmisiä, paikkoja, tapahtumia, 

poroja, töitä ja luonnonilmiöitä. Myös kielipesien materiaalit tukevat tarinnan kerrontaa siten, että

saatavilla on esimerkiksi erilaisia pohjoisen metsäneläimiä esittäviä pehmoleluja ja leikkikaluja, 

kuten moottorikelkkoja ja mönkijöitä. Kielipesissä lapset saavat itse tehdä tarinoita ja olla näin 

aktiivisessa roolissa sen sijaan, että olisivat olleet aina kuuntelijan roolissa. 

Leikkiminen 

24 Aikio 2008, 139-141.

25



Leikkiminen on lapsille luontainen tapa toimia, ja se tukee lasten ajattelun kehittymistä. 

Leikkiminen on olennainen osa kielipesien arkea. Lapselle vapaa leikki on todella tärkeää, vapaassa

leikissä lapsella on mahdollisuus mielikuvituksensa avulla luoda sellaisia asioita ja tapahtumia kuin 

hän juuri itse haluaa. Vapaassa leikissä lapsi rakentaa aktiivisesti ja omatoimisesti tekemistään ja 

ajatteluaan. Kielipesässä tuetaan omatoimista leikkiä ja toimintaa luonnonläheisillä materiaaleilla, 

jolloin lapselle jää mahdollisuus vaikuttaa mielikuvituksellaan leikin rakentumiseen. 

Kielipesissä leikkihetket sijoittuvat aamuun ennen aamupiiriä, aamu- ja iltapäiväulkoiluihin sekä 

päiväunien jälkeiseen aikaan. Kielipesissä pidetään tärkeänä vapaan leikin aikaa ja 

itseohjautuvuutta, mutta myös ohjaajat tarvittaessa tukevat leikin aloittamista ja etenemistä. 

Leikkituokiot ovat lasten vapaata aikaa, jolloin leikkejä ei varsinaisesti ohjata. Leikkien aiheet 

kumpuavat lasten omasta kokemusmaailmasta ja ympäröivästä yhteisöstä.  

Pienryhmätoiminta 

Pienryhmätoiminta on olennainen osa kielipesien pedagogisia käytänteitä sekä 

kielikylpymenetelmän että saamelaisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta. 

Pienryhmätoiminnan avulla lastentarhanopettajat ja ohjaajat voivat tukea lasten yksilöllistä kasvua

ja kielen kehittymistä. Lastentarhanopettajat ja ohjaajat tekevät ryhmittelyt lapsikohtaisen 

havainnoin pohjalta luoden ryhmiä kulloiseenkin tilanteeseen. Pienryhmissä päästään 

toteuttamaan saamelaisen kasvatuksen mukaista lapsilähtöistä pedagogiikkaa, jossa lapsi oppii 

muilta ryhmässä olevilta ja ympäristöstä, eikä ohjaaja ole ainoa opetuksen antaja. 
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Kielipesissä pienryhmätoiminta on lähestulkoon välttämätöntä jo kielen omaksumisen tukemisen 

vuoksi. Kun kielipesäohjaajat tukevat vasta-alkajien kieltä, he voivat ottaa heidät yhdeksi 

ryhmäkseen, tai kun he halusivat tukea jo pitempään olleiden kielen omaksumista, he ottavat 

heidät yhdeksi ryhmäksi. Toisaalta he pystyvät myös sekoittamaan kielen puhujia siten, että jo 

enemmän puhuvat toimivat esimerkkinä vasta-alkajille Kielen omaksumisen tukemisen lisäksi 

pienryhmiin jakaminen auttaa monia lapsen kasvulle tärkeiden ominaisuuksien, kuten sosiaalisten,

motoristen ja fyysisten taitojen, tasapainoista kehittymistä. 

4.2 Havainnointi ja dokumentointi kielipesissä

Lapsen havainnointi on osa jokapäiväistä toimintaa, jota tehdään arjen toimintojen ohessa. 

Kielipesäohjaajat havainnoivat sekä lapsen iän mukaista kehittymistä, että lapsen kielen 

kehittymistä. Toimintatuokiossa työntekijä kirjaa lähtökohdat: lapsen ikä, 

kellonaika, havainnoitsija, esimerkiksi millainen on lapsen kynäote/ saksiote, monenko palan 

palapeliä osaa tehdä, mitä sanoja käyttää saameksi. Vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä 

pidetään tiiviimpi havainnointijakso. Tällöin toinen työntekijöistä on tavallisessa ohjaajan roolissa 

ja toinen on havainnoija. Kyseiset havainnoinnit ovat pohjana toiminnan suunnittelulle ja 

tällöin voidaan tehokkaammin auttaa tukea tarvittavissa tilanteissa. 

Giisa – kasvunkansio
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Kielipesissä jokaiselle lapselle kootaan oma kasvunkansio "giisa", johon tallennetaan hetkiä lapsen 

kielipesässä oloajasta. Giisaa kootaan yhdessä lapsen ja kielipesän henkilökunnan kanssa ja sen 

avulla voidaan yhdessä lapsen kanssa tarkastella hänen kasvuaan ja kehitystään. Giisa kulkee 

lapsen mukana niin pitkään kuin hän on kielipesässä, ja lapsen siirtyessä kouluun giisan saa 

kotiinsa. Giisaan kootaan havaintoja lapsesta, hänen taidettaan ja käsitöitään, kertomuksiaan sekä 

valokuvia ja kertomuksia kielipesän toiminnasta. Giisan tarkoituksena on tehdä lapsen kasvu ja 

kehitys näkyväksi lapselle itselleen, vanhemmille sekä kielipesän henkilöstölle.  

 4.3 Varhainen täydellinen kielikylpy

Saamenkielinen kielikylpy perustuu varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn (pohj.saam. árrádievaslaš 

giellalávgun; engl. early total immersion), joka aloitetaan päivähoidossa. Varhaisen täydellisen 

kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja kaikki toiminta tapahtuu 

kielikylpykielellä.25 Kielipesien henkilöstö puhuu lasten kanssa aina saamea. Puhutun kielen lisäksi 

kielipesien henkilöstö tukee viestin välittämistä monin eri tavoin nonverbaalisesti eli elein, ilmein 

ja kuvakortein.

Saamen kielipesät tukevat lasten kaksikieliseksi kasvua lasten kielellisen herkkyyskauden 

ajoittuessa varhaislapsuuteen 0-6 ikävuosien välille. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi altistuu 

eri kielille, sitä helpompi hänen on niitä omaksua. Päivittäisten toimintojen yhteydessä kieli toimii 

välineenä, ei itseisarvona. Varhaiskasvatuksessa lapsen kielen kehittymistä edistetään erilaisten 

toimintojen kautta. Lapsen kielenoppimisen kannalta on tärkeää, että perhe, suku ja yhteisö 

suhtautuvat kielen oppimiseen myönteisesti ja tukevat sitä aktiivisesti.

5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki kielipesissä

5.1 Siirtymävaiheiden käytännöt varhaiskasvatuksessa lapsen edun mukaisesti

25 Äärelä 2016, 26.
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Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta 

johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy 

on ohjelma, joka alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu perusopetuksen loppuun. 

Varhaiskasvatuksen kieli, esiopetuksen ja koulun opetuskieli sekä toinen kotimainen tai saamen 

kieli muodostavat kokonaisuuden. Tavoitteena on valmius siirtyä kielikylpynä toteutettuun 

esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen.26

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kunta pyrkii varmistamaan kielikylpyopetuksen 

jatkumisen myös esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Tavoitteena on, että kielipesien lapset 

siirtyvät varhaiskasvatuksesta saamenkieliseen esiopetukseen ja edelleen saamenkieliseen 

perusopetukseen. Saamenkielisellä opetuksella tarkoitetaan sekä saamenkielistä opetusta että 

kielikylpyopetusta. 

Esiopetuksen järjestäminen

Saamenkielinen esiopetus järjestetään mikäli ryhmäkoko on 3 tai lähikoulussa on jo olemassa 

vastaanottava esiopetusryhmä. Saamenkielinen esiopetus voidaan järjestä myös 

kielikylpyesiopetusryhmänä. Kielikylpyesiopetuksessa painotetaan kielipesäpedagogiikan ohella 

lasten oppimisvalmiuksien vahvistamista, itsenäisen toiminnan edistämistä, yhdessä toimimisen 

taitoja sekä tuetaan lasten kaksikieliseksi kasvua. Esiopetuksessa seurataan kunnan 

esiopetussuunnitelmaa. Saamenkielistä esiopetusta voidaan järjestää kielipesissä tai koulussa.

Mikäli esiopetusryhmää ei voida järjestää, lapsi aloittaa suomenkielisessä esiopetuksessa. 

Kielipesän lastentarhanopettaja, suomenkielisen esikoulu lastentarhanopettaja sekä vanhemmat 

tapaavat hyvissä ajoin lapsen esikoulutaipaleen alussa. Yhdessä he laativat lapselle 

henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jonka avulla kartoitetaan ja kirjataan ylös käytettävissä 

olevat mahdollisuudet kaksikielisyyden ja erityisesti saamen kielen tukemiseksi esiopetuksessa. 

Tarkoituksena on tukea lapsen korkeatasoisen kaksikielisyyden ylläpitämistä kaikin 

mahdollisimman käytettävissä olevin keinoin. 

26 Opetushallitus 2016, 49.
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