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Tervetuloa kasvatuskumppaniksi

Kielipesä

”Kasvatuskumppanuus on suhde, jossa henkilöstö, vanhemmat ja lapsen huolenpitoon
osallistuvat henkilöt tietoisesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen” (Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma 2009). Valitsemalla lapselleen hoitopaikaksi kielipesän vanhemmat sitoutuvat sekä
lapsen kielenkehityksen edistämiseen että
käymään läpi koko kielipolun kielipesästä kouluun. Kielen puhetaito opitaan kielipesässä,
mutta luku- ja kirjoitustaito koulussa. Vanhempien onkin hyvä miettiä jo etukäteen,
mitä kielipesähoito perheen kannalta merkitsee ja miten lapsen kielenkehitystä voi omalta
osaltaan tukea.

Kielipesä on alle kouluikäisille kielivähemmistön tai alkuperäiskansan lapsille tarkoitettu
hoitopaikka, jossa lapsille puhutaan ainoastaan kielipesäkieltä, vaikka he eivät osaisi sitä
vielä hoitoon tullessaan. Toiminta toteutetaan
järjestämällä se joko päivähoitona tai avoimena leikkitoimintana sekä koululaisille (0-2
lk) iltapäivätoimintana. Kielipesässä työntekijät käyttävät alusta lähtien vain kielipesäkieltä. He ymmärtävät kuitenkin myös
suomen kieltä, joten lapsi tulee aina ymmärretyksi. Tämä on hyvä kertoa lapselle ennen
kielipesähoidon aloittamista. Työntekijät käyttävät varsinkin alussa paljon apuna eleitä ja ilmeitä sekä havainnollistavat sanomisiaan kuvin. Tämä auttaa lasta oivaltamaan, mistä puhutaan. Arjessa toistuvien rutiinien kautta
lapsi oppii vähitellen ymmärtämään ja lopulta
myös tuottamaan kieltä.

Varhaiskasvatussuunnitelma
Kielen oppimisen lisäksi lapsella on oikeus
kulttuuriin. Kielipesissä on käytössä Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka pohjalta kielipesien toimintaa suunnitellaan saamelaisen vuotuiskierron mukaisesti. Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma painottaa
saamelaisia arvoja, joita ovat kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset
elinkeinot, sukupuolten välinen tasa-arvo ja
ihmisyys sekä monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus. Saamelainen käsityöperinne ja
musiikki ovat myös merkittävässä osassa varhaiskasvatuksessa. Saamelaisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsesta itsenäinen ja vastuullinen ihminen, joka on sosiaalinen ja taidoiltaan monipuolinen sekä jolla
on omaa tahdonvoimaa ja arviointikykyä ja
joka pärjää uudenaikaisessa yhteiskunnassa.
Yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman lisäksi jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Tämän suunnitelman tarkoituksena on auttaa työntekijöitä
huomioimaan lapsen yksilölliset tarpeet sekä
kartoittamaan lapsen mielenkiinnon kohteet
ja vahvuudet. Tätä suunnitelmaa päivitetään
vuosittain.
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Kielipesässä kieltä opitaan luonnollisissa arjen
tilanteissa. Jokaisessa kielipesässä on omat
päivärutiininsa ja eri teemoihin liittyvät toimintatuokionsa, jolloin opitaan teemoihin liittyvää sanastoa. Mitä nuorempana lapsi aloittaa kielipesässä, sitä täydellisemmin hän oppii
kielipesäkielen. Myös hoitopäivän pituus ja
kielipesässä vietetty aika vaikuttaa kielen oppimiseen. Tämä tarkoittaa sitoutumista sovittuihin hoitoaikoihin. Hoitoajoista kiinni pitäminen on tärkeää myös siksi, että hoitajat voivat suunnitella hoito- ja työvuorolistat. On
hyvä muistaa, että kielipesän merkitys kielen
oppimisessa korostuu varsinkin silloin, jos lapsella ei ole kielen tukea kotona. Siksi lapsen tulisi olla hoidossa ja kuulla kieltä mieluummin
joka päivä, mutta kuitenkin vähintään 25 tuntia viikossa. Hoitopäivien välillä ei saisi myöskään olla liian pitkiä taukoja, koska kieli ei välttämättä pääse silloin kehittymään täysipainoisesti.
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Monikielisyys: Kielen oppiminen samanaikaisesti tai peräkkäin
Monikielisyydessä kieliä opitaan rinnakkain
samanaikaisesti tai peräkkäin. Samanaikainen
kielenoppiminen tarkoittaa sitä, että lapsi oppii ympäristössään kahta tai useampaa kieltä
ennen kolmea ikävuottaan. Tällöin lapsi
omaksuu varmimmin kielien äidinkielen tasoisen hallinnan. Ensimmäiset ikävuodet ovat
tärkeitä kielenoppimisen kannalta, koska lapsella on silloin oppimiseen otollinen herkkyyskausi, jolloin hän tarvitsee paljon kielellistä
vuorovaikutusta. Varsinkin ensimmäinen
vuosi on tärkeä, sillä vauvat osaavat erottaa
satoja eri kieliin kuuluvia äänteitä. Puolen vuoden ikäisenä kyky heikkenee ja vieraat käyttämättömät äänteet karsiutuvat pois. Ympäristön kieleen sitoutuminen tapahtuu 6-9 kuukauden ikäisenä. Lapsi sitoutuu siihen kieleen
tai niihin kieliin, joilla hänen kanssaan kommunikoidaan päivittäin.
Mikäli lapsi oppii kahta tai useampaa kieltä peräkkäin aloittamalla uuden kielen opettelun
ensimmäisen kielen jo omaksuttuaan, on hyvä
huomioida, että kielten sekoittamista esiintyy
varsinkin alkuvaiheessa. Tyypillisesti kielen
oppiminen alkaa hiljaisella kaudella, jolloin
lapsi kuuntelee ja harjoittelee kieltä mielessään, mutta ei vielä itse tuota puhetta. Hiljainen kausi voi kestää muutamasta viikosta
muutamaan kuukauteen tai jopa vuoteen.
Ujoilla ja hiljaisilla lapsilla vaihe kestää yleensä
pidempään kuin ulospäin suuntautuneilla lapsilla. Tällöin lapsen kielen aktiivinen tukeminen ja positiivinen motivointi on erityisen tärkeää. On myös tutkittu, että tytöillä kielen oppiminen on usein nopeampaa kuin pojilla,
joilla motoriset taidot kehittyvät yleensä ensimmäiseksi. Lapsen ikä vaikuttaa oleellisesti
siihen, miten lapsi oppii kielen. Ennen kolmea
ikävuotta kieli omaksutaan, sen jälkeen se opitaan. Jos lapsi aloittaa uuden kielen opettelun
myöhemmin kuin kolmivuotiaana, oppii hän
arkikielessä pintasujuvaksi yleensä 1-2 vuodessa. Arkikielellä lapsi selviytyy arjen usein
toistuvista vuorovaikutustilanteista.

Sitoutuminen monikielisyyteen
Lapsen kasvattaminen monikieliseksi vaatii
vanhemmilta sitoutumista ja myönteistä suhtautumista, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Lapselle on annettava aikaa, huomiota
ja monipuolisia kielellisiä virikkeitä jokaisella
opeteltavalla kielellä. Virikkeinä voivat toimia
loruttelu, laulaminen, lukeminen, kuvien katsominen ja pelaaminen. Myös musiikin kuuntelu ja lastenohjelmat ovat hyviä virikkeitä.
Myönteinen suhtautuminen ja motivointi kieleen on erityisen tärkeää silloin, jos vanhempi
ei itse puhu kieltä. Myös lähipiirin ja ympäristön positiivinen suhtautuminen edistää lapsen
kielen oppimista. Myönteisyyttä voi korostaa
opettelemalla saamen kielellä muutamia arkipäivän toivotuksia ja tervehdyksiä.

Lapsen kielen kehitys
Lapsen puheen kehittymiseen vaikuttaa paljolti se, kuinka paljon lapsen kanssa puhutaan
ja kuinka aktiivisesti lapsi otetaan mukaan arjen vuorovaikutustilanteisiin. Lapsen kielen
kehitys alkaa jo kohdussa ja jatkuu vauvaikäisenä vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa.
Ensimmäisten kuukausien aikana lapsi viestii
ei-kielellisesti kehollaan, eleillään ja ääntelyllään. Vanhemman vastatessa viesteihin esimerkiksi hymyin ja hellittelyin lapsi oppii vuorovaikutteisuuteen ja hänen minänsä alkaa
kehittyä. Voimakkaimmillaan minuuden kehitys on kahden ja kuuden kuukauden välillä.
Kielenkehitys etenee äänteiden oppimisesta
varhaiseen sanastoon ja siitä lauserakenteiden kehittymiseen, taivutusmuotojen omaksumiseen ja vähitellen kertoviin taitoihin. Kielen kehittymisen kannalta on tärkeää, että
lapselle puhutaan paljon, jotta hänen sanavarastonsa ja puheensa kehittyvät. Lapsen on
hyvä nähdä myös kirjoitettua kieltä, jolloin
ymmärtävä lukeminen ja tietoisuus kirjallisesta kielestä kehittyvät.
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Äidinkielen kehitys ikäkausittain
7 - 9-kuukauden ikäisenä vauva havainnoi ympäristöään aktiivisesti ja viestii ääntelemällä ja
jokeltelemalla. Lapsi ymmärtää sellaisia sanoja, joita kuulee usein. Kymmenen kuukauden ikäisenä lapsi alkaa käyttää ilmaisunsa tukena myös eleitä. Vanhemman tehtävä on
vastata lapsen viesteihin esimerkiksi jokeltelemalla takaisin tai reagoimalla itkuun. Katsekontakti ja koskettaminen ovat tärkeitä. Lapselle on hyvä jutella perushoidon yhteydessä
sekä laulaa ja loruilla.
1-vuotiaana lapsi sanoo ensisanansa, mutta
yksilöllinen vaihtelu ulottuu kahdeksasta kahdeksaantoista kuukauteen. Hän ymmärtää puhetta enemmän kuin pystyy tuottamaan. Puolitoistavuotias tuottaa muutamia kymmeniä
merkityksellisiä sanoja sekä ymmärtää lyhyitä
toimintaohjeita ja kehotuksia. Lapsen kanssa
voi katsella kuvakirjaa ja nimetä asioita, joita
lapsi osoittaa. Vanhemman on hyvä tehostaa
sanallista viestintäänsä ilmein ja elein.
2-vuotiaalla merkityksellisiä sanoja on
yleensä jo yli 200. Yksilöllinen vaihtelu voi olla
0-600 sanaa. Näistä sanoista lapsi osaa muodostaa lyhyitä muutaman sanan mittaisia lauseita. Kaksi ja puolivuotias lapsi oppii noin
kymmenen sanaa päivässä ja käyttää omatekoisia taivutuksia. Sanavaraston kasvaessa
lapsella alkaa kyselykausi ja hän kyselee asioiden nimiä (”mikä?”). Tässä ikävaiheessa lapsen voi ottaa mukaan arjen askareisiin, ruuanlaittoon ja siivoukseen, jonka yhteydessä lapsen kanssa voi jutella ja nimetä asioita. Lapsen
ilmaisua voi laajentaa leikkimällä laululeikkejä
sekä loruilemalla.
3-vuotias tuottaa jo useita satoja sanoja eri
sanaluokista ja osaa muodostaa niistä useampisanaisia lauseita. Hän ymmärtää kaksiosaisia
ohjeita ja hallitsee vokaalit, mutta konsonanttien hallinnassa voi olla vielä puutteita. Lapsi
osaa taivuttaa sanoja ja oppii hallitsemaan
käsky-, kielto- ja kysymyslauseita. Hän myös
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osaa kertoa esineiden sijainnin ja kertoa tapahtumista. Lapsen kanssa on hyvä lukea kirjoja ja keskustella niiden sisällöstä.
4-vuotiaana lapsen kielellinen tietoisuus kasvaa. Omatekoiset taivutusmuodot vähenevät
ja lapsi oppii ilmaisemaan tarkemmin aikaa, sijaintia ja paikkaa. Myös asioiden ja esineiden
laadullinen kuvaaminen (koko, määrä, väri,
muoto) tarkentuu ja kertomisen taidot kehittyvät. Lapsi kiinnostuu sanaleikeistä ja riimittelystä sekä kertoo tarinoita ja satuilee. Lapsi
kyselee paljon ja osaa keskustella ja esittää kysymyksiä kuulemastaan. Lapsen kanssa voi alkaa leikkiä roolileikkejä (kauppa, kirjasto, terveyskeskus) ja pelata erilaisia kieltä aktivoivia
pelejä.
5-vuotias lapsi ymmärtää ja käyttää monipuolista kieltä. Hän hallitsee peruskäsitteet sekä
osaa äidinkielen taivuttamisen ja lauseiden
muodostamisen säännöt. Lapsi osaa kuvailla
tunteita kielellisesti sekä vertailla esineiden ja
ihmisten ominaisuuksia. Lapsi alkaa osoittaa
kiinnostusta kirjoitettuun tekstiin. Arjessa kielen kanssa voi leikitellä, kertoa arvoituksia ja
pelata sananselityspelejä.
6-vuotiaalla esineiden ja symbolien nimeäminen on sujuvaa. Kielellisen tietoisuuden lisääntyessä hän ymmärtää sanojen muodostuvan äänteistä, havaitsee sanojen äänne-eroja
ja oppii lisäämään, poistamaan, yhdistämään
ja laskemaan äänteitä. Vuorovaikutustaitojen
oppimisen myötä lapsi osaa keskittyä kuuntelemaan puhetta, kysyä kuulemastaan, puhua
vuorollaan, vastata kysyttyihin kysymyksiin ja
toimia ohjeiden mukaan. Lapsen kanssa on
hyvä alkaa tutustua kirjaimiin lukemisen ja kirjoittamisen kautta.
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Vinkkejä lapsen kielen kehityksen tukemiseen
JOS ET ITSE PUHU KIELTÄ:
-

-

-

Osoita suhtautuvasi saamen kieleen
myönteisesti – opettele muutama arkipäivän fraasi, kuten huomenta ja kiitos. Motivoi lasta
Ole kiinnostunut lapsen kuulumisista –
pyydä lasta kertomaan hoitopäivästä
tai kysy hoitajilta, mitä uusia sanoja
lapsi on mahdollisesti päivän aikana
oppinut. Opituista sanoista voi tehdä
sanalistan
Näytä saamenkielisiä ohjelmia – nauhoita vaikka etukäteen ja näytä silloin,
kun on sopiva hetki.
Saamenkielinen taustahälinä – laita
saamenkielinen kanava päälle radiosta
tai televisiosta
Pyydä saamea osaavia sukulaisia ja tuttavia puhumaan kieltä lapselle
Rohkaise lasta puhumaan saamea paikoissa, joissa tiedät kieltä käytettävän

JOS PUHUT KIELTÄ:
-

-

-

-

-

Anna lapselle aikaa, huomiota ja monipuolisia kielellisiä virikkeitä
o Kieli kehittyy vuorovaikutuksessa ja yhteisen tekemisen
kautta
Tiedosta ja sanoita se, mitä lapsi havaitsee ympäristössään
o ”Onko siellä lamppu?”
o ”Olipas se kova ääni”
Sanoita omaa tekemistäsi
o ”Vaihdetaanpas vaippa”
o ”Laitetaan sukka jalkaan”
Katsele lapsen kanssa kuvakirjoja
o Nimeä lapsen osoittamat asiat
Lue satuja ja keskustele lapsen kanssa
niiden sisällöstä
o ”Mistä tarina alkoikaan?”
o ”Mitä sitten tapahtui?”
Ohjaa lasta hienovaraisesti käyttämään kieltä
o ”Mitä sanoit? Nyt en ymmärtänyt, voisitko toistaa?”
Ole johdonmukainen ja kärsivällinen
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Linkkejä ja vinkkejä

Kielipesät Suomessa

Reunanen Jaana; Puheen kehityksen tukeminen – Opaslehtinen lasten vanhemmille
(2011):
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/27585/reunanen_jaana.pdf?sequence=1

Inarinsaamen kielipesä Kuáti, Ivalo

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma:
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/pakaste2/sakaste/varhaiskasvatus/1sote-savasusuomenkielinen.pdf

Koltansaamen kielipesä Sevetti, Sevettijärvi

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas (2013): http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=213&Itemid=340

Saamenkielinen varhaiskasvatusmateriaalipankki: www.kuati.fi
Varhaiskasvatus – Tietoa pienten lasten vanhemmille (2006): http://www.thl.fi/documents/732587/741077/vasu_vanhemmille_esite.pdf
Vuorotellen – Opas vuorovaikutukseen ja kielenkehityksen alkuvaiheisiin (2007):
http://papunet.net/yleis/fileadmin/muut/Esitteet/Vuorotellen.pdf
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Inarinsaamen kielipesä Piervâl, Inari
Inarinsaamen kielipesä Piäju, Inari
Koltansaamen kielipesä Pe´sser, Ivalo

Pohjoissaamen kielipesä, Karigasniemi
Pohjoissaamen kielipesä, Utsjoki
Pohjoissaamen kielipesä, Vuotso
Pohjoissaamen kielipesä, Mäntylä, Oulu
Pohjoissaamen kielipesä Máttabiegga, Helsinki
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PIENI SAAMEN KIELTEN SANAKIRJA
Anarâškielâ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Tiervâ
Pyeri iiđeed
Pyeri peivi
Pyeri eehid
Pyeri ijjâ
Ittáážân
Uáinimáid
Takkâ
Pyerrin liävus
Kii tun lah?
Mun lam N.N
Enni
Eeči
Uábbi
Viljâ
Ákku
Äijih
Nieidâ
Kandâ
Päikki

Sääm´mǩiõll
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Tiõrv
Tue´lääst
Tiõrv
Šiõǥǥ jeä´ǩǩääst
Šiõǥǥ nâkkar
Jââđji´žže
Vuei´nnep
Spä´sseb
Tiõrvvsa
Ǩii ton leäk?
Mon leäm N.N
Jeä´nn
E´čč
Vuä´bb
Vi´llj
Äkk
Äjj
Nijdd
Pä´rnn
Domm

Davvisámegiella
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Dearvva
Buorre iđit
Buorre beaivi
Buorre eahket
Buorre idja
Ihttážii
Oaindnaleapmái
Giitu
Leage buorre
Gii don leat?
Mun Lean N.N
Eadni
Áhčči
Oabbá
Viellja
Áhkku
Áddjá
Nieida
Gánda
Ruoktu

Suomi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Terve!
Hyvää huomenta
Hyvää päivää
Hyvää iltaa
Hyvää yötä
Huomiseen
Näkemiin/Nähdään
Kiitos
Ole hyvä
Kuka sinä olet?
Minä olen N.N
Äiti
Isä
Sisko
Veli
Isoäiti
Isoisä
Tyttö
Poika
Koti
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Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta
Kielipesätoiminta toteuttaa käytännössä saamelaisille perustuslaissa turvattua oikeutta omaan kieleen ja
kulttuuriin. Kielipesätoiminnalla pyritään kasvattamaan lapset uusiksi kielensiirtäjiksi, jolloin lasten kielitaito
kehittyisi äidinkieleksi tai erittäin vahvaksi toiseksi kieleksi. Lapsen laittaminen kielipesään on tietoinen
valinta, joka tuo vanhemmille mukanaan vastuun ja edellyttää sitoutumista lapsen kielen kehityksen
tukemiseen. Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa monikielisyydestä, lapsen kielen kehityksen vaiheista
sekä siitä, miten kieltä voi tukea kotona.

