
Tiivistelmä (Ovttastallan – Lapsiperheiden saamelaiskulttuurinen tukiverkosto) 

SámiSoster ry toteutti Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella vuosina 2007-2010 Ovttastallan – 

Lapsiperheiden kulttuurisen vertaistukiverkoston kehittämishankkeen, jossa tavoitteena oli kehittää 

perheiden tueksi työskentelymallia saamelaiskulttuurista voimavaroista käsin. 

Verkoston muodostamisessa hyödynnettiin saamelaisten perinteisiä tapoja luoda sosiaalisia verkostoja ja 

ylläpitää niitä sekä todettiin, että verkostoitumista ohjaavat konkreettinen tekeminen, suku, perinteisten 

elinkeinojen verkosto ja vuodenkierto. Kehittämisen rakenteiksi määriteltiin kasvatusta ja yhdessäoloa 

tukevat perheleirit, vanhemmuutta ja monikulttuurisuutta tukevat seminaarit, kurssit ja 

keskustelutilaisuudet, useita sukupolvia ja saamelaista luontosuhdetta tukevat teemoitetut 

verkostoitumispäivät ja perhetapaamiset sekä sähköinen tukiverkosto. 

Ovttastallan- hankkeen käynnistymisen taustalla olivat saamelaisperheiden vertaistoiminnan ja arjen 

sujuvuutta tukevan toiminnan tarve. Lisäksi perheet tarvitsivat tukea saamelaiseen kasvatukseen ja 

perinteisiin liittyvissä asioissa. Perheiden arjessa vaikutusta oli mm. saamelaisyhteisössä tapahtuneilla 

muutoksilla. Sellaisia ovat esim. saamelaisten poismuutto saamelaisalueelta, ydinperheen ja asumistapojen 

muuttuminen, joka vaikuttaa sosiaalisen yhteisön muuttumiseen, monikulttuurisuuden lisääntyminen 

perheissä samalla kun ympäröivä yhteiskunta on täysin suomenkielinen ja yhteiskunnan tuki on vähäinen 

lapsiperheiden saamelasikulttuurin ja kielen tukemisessa. Perheillä oli aito huoli siitä, millä tavoin he voivat 

tukea lastensa osallistumista perinteisen kulttuurin töihin ja elämäntapoihin, esim. poroerotuksiin, 

kalastukseen, saamelaiskäsitöihin, metsässä liikkumiseen, tulentekoon, jne. 

Hanke toteutettiin koko saamelaisalueella ja siinä huomioitiin saamelaiskulttuurin alueelliset erot. Toiminta 

teemapäivillä ja leireillä oli konkreettista tekemistä kulloinkin valitun teeman mukaisesti ja toteutettiin 

saamelaisen vuodenkierron pohjalta. Projektin työntekijöiden lisäksi teemapäivillä ja leireillä oli mukana 

saamelaisia resurssihenkilöitä, tekemässä, opastamassa ja kertomassa teemaan liittyvistä töistä, asioista ja 

merkityksistä. Kulttuurin osaajat olivat iäkkäämpiä ihmisiä, joilla oli vahvat taidot ja tiedot mm. luonnosta, 

käsitöistä, elinkeinosta, ruokaperinteistä, jne. Vuosittaisilla leireillä oli perheiden yhdessäolon lisäksi oli 

mukana saamelaisen- ja kaksikielisyyskasvatuksen asiantuntijoita.  Verkostoon perheitä saatiin kutsumalla 

heitä perheiden luvulla kootulla sähköpostituslistalla, tiedottamalla saamen radiossa ja paikallislehdissä 

sekä kauppojen ilmoitustauluilla. Lisäksi viestit kulkivat nopeasti ”puskaradiossa”. 

Hankkeen aikana luotiin perheitä tukeva Ovttastallan- saamelaiskulttuurinen tukiverkosto-malli, joka on 

merkityksellinen saamelaisperheille ja jolla voidaan vahvistaa sekä perheiden keskinäistä vertaistukea että 

saamelasikulttuuria ja jota voidaan toteuttaa haja-asutusalueella. Tässä raportissa on kuvattu 

saamelasikulttuurisen tukiverkoston tarvetta, luomista ja toimivuutta. 

Asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta 


