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Idean synty

Oma kokemus kielikylvystä ja kaksikielisyyteen kasvamisesta:
- henkilökohtainen oman kielen kylvetyskokemus
- lasten kielikylpykokemukset Kielipesässä ja koulussa 
- oman lapsen kasvaminen kaksikieliseksi huoli sanavarastosta.

Olen ollut tekemisissä kielikylpyasian kanssa 90-luvun alusta, jolloin aloin kylvettää 
omaa saamen kielen taitoani. Samoihin aikoihin aloin työskennellä Kielipesässä ja 
seurata lasten kielikylpyä ja kasvamista kaksikielisyyteen. Konkreettisimmillaan 
kielikylpyasia tuli eteeni toimiessani inarinsaamenkielisenä opettajana. Nykyään iloni 
on seurata oman tyttäreni kasvua inarinsaamenkieliseksi ja kaksikielisyyteen. 

Opettajana toimiessani pohdin tapoja kartuttaa lasten kielitaitoa ja ennen kaikkea 
sanavarastoa. Olin huolissani oppilaiden sanavarastosta, sillä joillekin ainoa 
inarinsaamenkielinen kontakti olin minä ja sanavarasto pyöri koulun ympärillä, 
olkoonkin, että koulussa käsitellään eri aineiden puitteissa monenkirjavia asioita.  

Järjestimme oppilaiden kanssa vierailijapäiviä, jolloin leivoimme yhdessä ja 
kutsuimme kylän ikäihmisiä keskustelemaan kanssamme valitsemastamme teemasta, 
esim. joulu ennen, koulu ennen. Vakiovieraamme olivat kolme ikänaista, jotka 
mielellään vierailivat luonamme. Tätä toimintaa olisi voinut kutsua kielimummi –
toiminnaksi.

Miksi kielikummi?

Aluksi lähdin kehittämään ajatusta kielisiskosta tai –veljestä. Ajatuksenani oli saada 
omalle tyttärelleni kielisisarus kouluiässä olevasta tytöstä tai pojasta, jonka kanssa 
tyttäreni varttuessaan voisi pitää yhteyttä ja kartuttaa kielitaitoaan. Aluksi 
yhteydenpito olisi tietenkin ollut minun kauttani esim. kirjeitse, sähköpostitse, mesen, 
skypen ja puhelimen kautta. 

Täytyy kuitenkin olla rehellinen itsensä kanssa ja varsinkin lasten kanssa 
työskennellessä. Ehdinkö pitämään aktiivisesti yhteyttä lapsen/nuoren kanssa? Jos 
vaikka nyt (äitiyslomalla ollessani) ehdinkin, niin ehdinkö vuoden päästä/kahden 
vuoden jne.? Motivoituuko kouluikäinen pitämään yhteyttä pienen lapsen kanssa? 
Miten yhteydenpitoa voisin vanhempana tukea? Miten selittää lapselle pettymykset, 
jos homma ei toimikaan? Luovuin ajatuksesta. 



Oman tyttäreni ristiäisten lähestyessä oli kummien valinta edessä. Halusin 
ehdottomasti tyttärelleni saamenkielentaitoisen kummin, joka olisi mukana tyttäreni 
elämässä pienestä pitäen. Olimme onnekkaita, sillä ystäväpiirissämme oli jo valmis 
ehdokaspariskunta, joka lupautui tehtävään. Kielikummi sanana nousi tällä tavoin 
esiin ja idea muotoutui sen ympärille. 

Kummi juuri siksi, että hän on henkilö, joka usein on lapsen elämässä pitkän 
ajanjakson. Parhaimmillaan kummin ja lapsen välille syntyy lämmin ja turvallinen 
ihmissuhde.

Kielikummitoiminta

Kielikummitoiminta olisi lapsen ja aikuisen välistä yhteydenpitoa ja tapaamisia, 
kuten kummien kanssa yleensä. Tässä tapauksessa kuitenkin kommunikointikieli, 
inarinsaame, on kanssakäymisen avainasemassa. Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa 
kummi siirtää kieltään lapselle, vahvistaa lapsen omaa kielitaitoa ja antaa lapselle 
yhden syyn lisää puhua kieltä, jota niin vähän kuulee. 

-Kielimestari – oppilas –suhde
Asiaan on sitouduttava. Sovituista yhteisistä hetkistä ja tapaamisista on 
pidettävä kiinni. Aluksi tapaamiset vanhempien kanssa, myöhemmin lapsi 
voi mahdollisesti vierailla yksin kummivanhemman luona. 

-Perustana vapaaehtoisuus ja omatoimisuus
-Yhteydenpito

Kielikummin kanssa lapsi voisi olla yhteydessä kirjeitse, puhelimitse, 
sähköpostitse, skypen välityksellä tai miten kenellekin parhaiten sopii. 

Tärkeänä näen myös henkilökohtaiset tapaamiset, jolloin lapsi ja aikuinen 
voivat yhdessä tehdä ja puuhastella jotakin. Sanavarasto laajenee 
kielipesän ja koulumaailman ulkopuolelle

Keitä kummit ja kummilapset olisivat?

Kummit olisivat inarinsaamea puhuvia aikuisia, joilla kiinnostus toimintaa kohtaan.
- äidinkielisyys?
- harrastuneisuus? 
- Saamelaiset tavat?

Kummilapset olisivat kielikylpylapset ja muut inarinsaamenkieliset lapset, joilla 
vähän kielikontakteja.



Lähtölaukaus toiminnalle

Miten tähän päästään? Ensin etsitään kummit ja kummilapset. Seuraavaksi 
järjestetään yhteinen päivä kummeille ja lasten perheille. Tärkeää, että lapset ja 
kummit tulevat toimeen keskenään ja pitävät toisistaan. Se on avain onnistuneelle 
kanssakäymiselle. 

Toiminta jatkossa

Perheet ja kummit sopivat keskenään yhteydenpidoista ja tapaamisista ilman 
ulkopuolista ”välikättä”. Toiminta järjestettävä siten, ettei se rasita kumpaakaan 
osapuolta.

Kerran kesässä järjestettävä kummipäivä, jolloin kummeilla ja perheillä mahdollisuus 
jakaa kokemuksiaan.

Pohdittavaa

Keskustelua voidaan jatkaa lounastauolla, sähköpostitse ym.
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