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Esipuhe

Jođileabuoretgooru.−”Jutaminenonparempikuinpaikallaanolo.”(saa-
melainensananlasku).

Tämänsaamelaisia,saamelaiskulttuureja janiidentutkimusta(ns.
saamentutkimusta)käsittelevänteoksenlähtökohtanaon1994Tieto-
lipas-sarjassailmestynytJohdatussaamentutkimukseen.Sentoimitti-
vatsilloinUlla-MaijaKulonen,JuhaPentikäinenjaIrjaSeurujärvi-
Kari.TämäaidostijohdantotyyppinenkirjapyrkiperustelemaanHel-
singinyliopistoontuolloinjuurisaatuavarsinsuppeaasaamentut-
kimuksenopintokokonaisuutta.Tänäpäivänäsaamentutkimuson
vakiintunutoppiaine,jotavoiopiskellamonissayliopistoissajakor-
keakouluissaakateemisiinloppututkintoihinasti.Senolemassaoloa
eienääentiseentapaantarvitseperustella,jamyösyleinenkiinnostus
saamelaisia,Euroopanunioninainoaaalkuperäiskansaakohtaanon
edelleenSuomessalisääntynyt.NiinpäJohdatussaamentutkimukseen
-kirjantultualoppuunmyydyksijaajansaatossaosittainjovanhen-
nuttua,teoksestaeitahdottuottaatoistapainosta,vaanhaluttiintoi-
mittaakokonaanuusikirja.Samallakunartikkeleittenkattavuuson
parantunut,ovatartikkelitmyöslaajuudeltaankasvaneet,janäinit-
seteosonedeltäjäänsänähdensivumääräisestinoinkaksinkertainen.
Kaikkiartikkelitonkirjoitettukokonaanuudestaanjauseimmiten
myöskirjoittajatedustavatuuttaakateemistatutkija-jaopettajasuku-
polvea.Saamentutkimuksenparissatyöskentelevättutkijatovatvaih-
tuneet;mukanaonnuorempiatutkijoita.Kaikkiartikkelitovatvarta
vastentätäteostavartenkirjoitettuja,jajokainenkirjoittajaedustaa
alansavahvintaosaamista.Vaikkateoson laajuudeltaansuurempi
kuinperinteinensuppeajohdantoteos,seonkirjoitettusiten,etteise
edellytälukijaltaansaamelaisiakoskeviapohjatietoja.
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Saamentutkimuksenopiskelijantaimuunsaamelaisistakiinnostu-
neenongelmaeiolese,ettäaiheestaeiolisikirjallisuutta.Ongelmaon
pikemminpäinvastainen.Ensimmäinenerityisestisaamelaisiakos-
kevatutkielmajulkaistiin336−337vuottasitten(JohannesScheffe-
ruksenLapponia,1673).Kysymyksessäolikäsilläolevanteoksenkal-
tainenyleisteos, jossasaamelaisia jaheidänkulttuuriaankäsiteltiin
monestaerinäkökulmasta.Saamelaisiakoskevatutkimuskirjallisuus
onsenjälkeenkasvanutmittaamattomansuureksi.Samallatutkimus
onjakautunutlukuisiksiosa-alueiksi, joidenhallintaedellyttäätut-
kijoiltaanerikoistumista.Monillaalueillaongelmanaonolluttiedon
kierrätys,mikäonvaikeuttanutkriittistäsuhtautumistatiedontul-
vaan.Romantisoitukuvasaamelaisistatuntureillakiertelevänäpo-
ropaimentolaisenaulkomuseonaelääedelleenjossakinmäärin.Täl-
lämatkailuelinkeinonylläpitämällästereotyyppisellämielikuvallaon
kuitenkinvarsinvähäntekemistä todellisuudenkanssa.Kokonaan
toinenasiaonse,ettäsaamelaisetitserakentavatnykyisyyttäänjatu-
levaisuuttaanluovastiarvokkaanvuosisataisenkulttuuriperintönsä
varaan.NiinpäSaamentutkimustänäänpyrkiijohdattamaanlukijaa
todellisen,niinsaamelaisinkuinei-saamelaisinasiantuntijavoimin
koetellunlisätiedonäärellejaantamaanhavainnollisenkuvansiitä,
kuinkaeritieteenalatvoivatantaapanoksensasaamelaisiakoskevaan
tutkimukseen.

Teosilmestyysuomeksi.Toimituskuntaonsyvästitietoinensiitä,
ettäsaamentutkimuksenlähtökohtienmukaistaolisi tekstiensaat-
taminensaamenkielelläsaamelaisyhteisönkriittiseentarkasteluun
–näinsaavutettaisiinmyöslaajempipalautteenantajienpiiri,koska
pohjoissaamenkieltäpuhutaanniinSuomessa,NorjassakuinRuot-
sissa.Teoksensaaminensaamenkielelleonkuitenkintaloudellisista
syistävastatoiveissa.

Teosrakentuusiten,ettäselähteeliikkeellekeskeistenkäsitteiden
kutenalkuperäiskansanjasaamelaisuudenmäärittelemisestä,alkupe-
räiskansatutkimuksenjakansainvälisenalkuperäiskansaliikkeenkehi-
tyksestäjatavoitteistasekätämändiskurssinkääntämisestäpohjois-
maisellesaamelaiselletasolle.Seuraavaksitarkastellaansaamelaisten
biologis-maantieteellistäympäristöä,Lapinluonnonoloja.Seuraavan
jaksonmuodostavatsaamelaistenesihistorian,historiansekäsaamen
kieltenjasaamelaistengeneettisenkuvantarkastelu.Senjälkeenkäsi-
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telläänniinsaamelaistenhenkistä(kansanusko,folklore,taiteet)kuin
aineellista (käsityöt japoronhoito)kulttuuria.Lopuksipohditaan
laajastisaamelaistenasemaaihmisoikeusnäkökulmastajakäsitellään
saamelaistenmaaoikeusasioitavertailemallaniitämuidenalkuperäis-
kansojentilanteeseen.

Saamelaisetnähdäänkäsilläolevassateoksessaheidänitseymmär-
ryksensämukaisestiyhtenäkansana:

Mesaamelaisetolemmeyksikansaeivätkävaltakuntienrajatsaamurtaa
kansammeyhteyttä.Meilläonomahistoriammejaperinteemme,omakult-
tuurimmejaomakielemme.(ote11.pohjoismaisensaamelaiskonferenssin
1980hyväksymästäsaamelaispoliittisestaohjelmasta)

ToimittajatkiittävätAlfredKordelininsäätiötäteoksenvalmistumi-
senmahdollistaneestaapurahasta.KiitoksensaavatHelsinginyliopis-
tonsuomalais-ugrilaistenkieltenjakulttuurien,uskontotieteenjaar-
keologianoppiaineetsekäerityisestiensinmainittutämänjulkaisun
artikkelienkielentarkastuksenrahoittamisesta.Lämminkiitosmyös
professoriRihoGrünthalille sekäHelsinginyliopistonvararehtori
Ulla-MaijaForsbergilleheidänsaamentutkimustakohtaanosoitta-
mastaantuesta.

IrjaSeurujärvi-Kari   PetriHalinen   RistoPulkkinen
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Alkuperäiskansatutkimus,
alkuperäiskansaliikejasaamelaiset

IrjaSeurujärvi-Kari

Johdanto

Toisenmaailmansodanjälkeistäaikaaonleimannutglobalisaatio,jo-
kaonkoskenutniinkaikkeainhimillistätoimintaa,talouttajatek-
nologiaa,informaatiotajakulttuuriakuinitseihmistenliikkumista.
Tämäonjohtanutkaikkiallanopeisiinjauseinrajuihinsosiaalisiin
jakulttuurisiinmuutoksiin,mikäonherättänytmyösvastarintaaja
-reaktioita.Maailmaanonsiten syntynytkaksivastakkaista suun-
tausta,yhtäältämodernihomogenisoituminenjatoisaaltapostmo-
dernietninenjakulttuurinenfragmentoituminen.1970-ja1980-lu-
vullaglobalisoitumisenvastatrendinäperustettiinpaikallisiajaetnisiä
kulttuurejapuolustaviajaedistäviäkansalaisliikkeitäja-verkostoja
niinsuurenyhteiskunnankeskuksissakuinsen laidoilla.Tämäon
johtanutsekäetnisentietoisuudennousuunettäurbaaniinalakult-
tuuristumiseenalkuperäiskansojenparissa.

Uudenlaisenliikehdinnäntaustallaoli1948hyväksyttyYhdisty-
neidenkansakuntienihmisoikeuksienjulistus.YK:njulistuksenkes-
keinensanomaon,ettäihmisoikeudettuleetaatakaikilletasa-arvoi-
sestiilmansyrjintää.Tässämielessäjulistustavoidaanpitääjatkonajo
paljonaiemminalkaneelledekolonisaatioprosessillehuolimattasiitä,
ettäjulistuksessaeivieläpuhutavähemmistöjen,puhumattakaanal-
kuperäiskansojenihmisoikeuksienedistämisestäja/taisuojelusta.YK
jättinäidenmainittujenryhmienoikeudettällöinvielävähemmälle
huomiolle.Alkuperäiskansojenoikeuksienpuolustaminennousivoi-
makkaamminesillemuutamienvuosikymmenienkuluttua,kunal-
kuperäiskansat järjestäytyivätmaailmanlaajuisestiajaakseenomien
ryhmiensäetujajaoikeuksiajakunnepääsivätYK:honvalmistele-
maansopimuksiayhdessämuidenglobaalitoimijoidenkanssa.Saa-
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melaisetliittyivätalkuperäiskansaliikkeeseen1970-luvullajaovatsiitä
lähtienolleetsenkeskeisiätoimijoita.

Tässäartikkelissatarkastellaanensinsekäalkuperäiskansaliikkeen
ettäalkuperäiskansatutkimuksennousuajatavoitteita,silläalustaal-
kaenalkuperäiskansaliikejaalkuperäiskansatutkimusovatkulkeneet
rinnakkain.Lopuksituodaanesille,mitenkansainvälisenalkuperäis-
kansaliikkeendiskurssinjaalkuperäiskansaoikeuksienkääntäminen
saamelaisyhteisöntasolleononnistunut.Vaikkaartikkelissakeskity-
täänalkuperäiskansaliikkeeseenjaalkuperäiskansojenoikeuksienke-
hittymiseenkansainvälisellätasolla,käsittelynäkökulmassapainote-
taannimenomaansaamelaisillealkuperäiskansanatärkeitäkäsitteitä
jaasioita.

Alkuperäiskansojenmääritelmä,lukumääräjaalue

Vuoden1989ILO-sopimuksessa(nro169),jokakoskeeitsenäistenmai-
denalkuperäis-jaheimokansoja,määritelläänalkuperäiskansa(Conven-
tion(No.169)concerningIndigenousandTribalPeoplesinIndependent
Countries1989;artikla1):

1. Tämäsopimuskoskee:

a) niitäitsenäisissämaissaeläviäheimokansoja,

 jotkaeroavatselvästimaanmuistaväestöryhmistäsosiaalisten,kult-
tuuristenjataloudellistenolojensapuolestajajoidenasemamääräy-
tyykokonaantaiosittainniidenomientapojentaiperinteidentaieri-
tyislainsäädännönmukaan;

b) niitäitsenäisissämaissaeläviäkansoja,joitapidetäänalkuperäiskan-
soina,koska

 nepolveutuvatväestöstä,jokamaanvalloituksentaiasuttamisentai
nykyistenvaltionrajojenmuodostumisenaikaanasuimaassataisillä
maantieteelliselläalueella,johonmaakuuluu,ja

 jotkaoikeudellisestaasemastaanriippumattaovatsäilyttäneetkoko-
naantaiosittainomatsosiaaliset,taloudelliset,kulttuurisetjapoliitti-
setinstituutionsa.
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2. Määriteltäessäryhmät,joihintämänyleissopimuksenmääräyksiäso-
velletaan,onolennaisenaperusteenapidettäväsitä,ettäkansapitää
itseäänalkuperäis-taiheimokansana.

ILO-sopimuksenmääritelmäpohjautuupitkältiYK:nerityisraportoi-
janatoimineenJoséR.MartínezCobonantamaanmääritelmään,joka
sisältyyhänenYK:llevuosina1971–1984tekemäänsätutkimukseenal-
kuperäiskansoista,StudyoftheProblemofDiscriminationAgainstIndi-
genousPopulations.JoséR.MartínezCobomääritteleealkuperäiskansat
seuraavasti(kohdassa379):

Alkuperäisilläyhteisöillä,väestöilläjakansoillaonhistoriallinenjat-
kuvuusniistäyhteisöistä, jotkakehittyivätheidänalueillaanennen
valloitustajakolonialismia.Nekatsovateroavansanykyistenyhtei-
söjentainiidenosienmuistasektoreista.Nemuodostavatnykyään
yhteisönei-hallitsevanosanjaovatsitoutuneetsäilyttämään,kehittä-
määnjasiirtämääntulevillesukupolvillemuinaisetalueensajaetni-
senidentiteettinsä.Nemuodostavatperustanalkuperäiskansojenole-
massaolonjatkumisellekansoinasopusoinnussanäidenkulttuuristen
mallien,sosiaalisteninstituutioidenjaoikeuskäytännönkanssa.

Nykyäänalkuperäiskansojaelääkaikkiallamaailmassa, jokaisellaman-
tereella jayli90valtiossa.Alkuperäiskansatmuodostavatviidenpro-
sentinosuudenkokomaailmanväestöstä.Neovatpaimentolaisia tai
puolipaimentolaisia(kutenarktisenalueenjaAfrikanSaharankansat),
metsästäjä-keräilijöitä(kutenSan-kansaAfrikassa),liikkuviaviljelijöitä
(kutenKeski-Amerikanmetsienasukkaat)taikalastajiajamerinisäkkäi-
denpyytäjiä(kutenarktisenalueeninuittikansat).Alkuperäiskansatovat
eläneetperinteisestihyvinerilaisissaekologisissaolosuhteissa:sademet-
sissä,metsäalueilla,autiomailla,vuorilla,tundrallataitaigalla.(Durning
1993:82;IndigenousPeoples.AGlobalQuestforJustice1977:9.)Ny-
kyäänkuitenkinsuurinosaalkuperäiskansoistaelääkaupungeissa,mistä
seuraa,ettäniidenkulttuuritjaelinkeinotovatlähestyneetpääväestöjen
kulttuurejajaelinkeinomuotoja.

Arviotalkuperäiskansojenedustajienlukumäärästäliikkuvatyleensä
370ja600miljoonanvälillämääritelmästäriippuen.Onvaikeaaarvioida
tarkastialkuperäiskansojenlukumäärää.Joiltakinalueilta,kutenAasiasta
jaAfrikasta,onerittäinvaikeasaadaluotettaviatietoja.YK:njaalkupe-
räiskansojenomissalähteissäarvioon370miljoonaa(RightsofIndige-
nousPeoples1998:3).Lukuunlasketaansellaisetalkuperäiskansat,joi-
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denkuuluminenalkuperäiskansakategoriaanonolluthelppomääritellä
taijotkaonyleisestitunnustettualkuperäiskansoiksimm.valtioidenta-
holta.Sellaisiksiluetaanmuunmuassasaamelaiset(65000–75000),ko-
kosirkumpolaarisenalueeninuitit(100000),Etelä-jaKeski-Amerikan
intiaanit(30−80milj.)sekäPohjois-Amerikanintiaanit(3−13milj.;Ka-
nadassajaYhdysvalloissaasuinoinviisimiljoonaaalkuperäisväestöön
kuuluvaahenkilöävuoden2000alkaessa(AnderssoninjaHenrikssonin
mukaan,2010:456),Australianaboriginaalit(300000),Uuden-Seelan-
ninmaorit(325000)mukaanlukienkokoTyynenmerenalueenalkupe-
räiskansatsekäentisenNeuvostoliitonalkuperäiskansat(28milj.).(Dur-
ning:1993:82;IndigenousPeoples.AGlobalQuestforJustice1977:11.)
Näidenkieltenlukumäärä,noin4000,muodostaasuurimmanosanmaa-
ilman7000kielestä.Nykyäänalkuperäiskansatovatenemmistönäenää
GuatemalassajaBoliviassa.Yleensänemuodostavatpienenvähemmis-
tönkotimaassaan,kutensaamelaisetSuomessa(0,03%)jaalkuperäis-
kansatBrasiliassa(1/10kokoväestöstä).

Saamelaistenmääritelmäjalukumäärä

Lainsäädännössäsaamelaisuudenkansallinenmääritelmäperustuusub-
jektiiviseenjaobjektiiviseenkriteeriinkaikissaPohjoismaissa.Subjektiivi-
neneliitsemäärittelytarkoittaasitä,pitääköhenkilöitseäänsaamelaisena
vaiei.Ensisijainenobjektiivinenkriteerionkieli.Henkilöonsaamelainen,
mikälihänitsetaiainakinyksihänenvanhemmistaantaiisovanhemmis-
taanonoppinutsaamenkielenensimmäisenäkielenä(Suomessa)taikoti-
kielenä(NorjassajaRuotsissa).Lisäksisaamelaiseksilasketaansellainen
henkilö, jonkavanhemmistavähintääntoinenonjomerkittytaioli-
sivoitumerkitääänioikeutetuksisaamelaiskäräjien(taiSuomessasaa-
melaisvaltuuskunnan)vaaleissa.Yhteispohjoismaistenkriteerienlisäksi
saamelaiseksilasketaanSuomessamyösns.lappalaisenjälkeläinen(mer-
kitty”tunturi-,metsä-taikalastajalappalaiseksimaa-,veronkanto-tai
henkikirjassa”)(Lakisaamelaiskäräjistä1995:974;§3;Samelovenav12
juni1987nr56;§2–6(1);Sametingslag1992:1433;1kap.Inledandebes-
tämmelser.2§.)

Norjassa arvioidaan olevan 45000–50000 saamelaista, Ruotsissa
15000–20000,Suomessa9000–10000 jaVenäjällä2000,yhteensäsiis
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70000–82000.Parinkymmenenviimevuodenaikanasaamelaistenmää-
räonarvioidenmukaanpysynytsuhteellisensamana,muttaasuinpai-
kansuhteenontapahtunutsuuriamuutoksia.EsimerkiksiSuomessasaa-
melaistenmääräonpysynytsaamelaiskäräjienjaväestörekisteritietojen
mukaanlähessamanaviidentoistaviimevuodenaikana.Samaanaikaan
saamelaistenlukumääräonvähentynytsaamelaistenkotiseutualueella−
nykyäännoin60%saamelaisistaasuusaamelaistenkotiseutualueenul-
kopuolella.Oulussa,pääkaupunkiseudullajaRovaniemelläsaamelaisten
määräonkasvanutmerkittävästi.Norjansaamelaiskäräjienvaaliluettelon
mukaanvain10%saamelaisistaasuuperinteisensaamelaisalueenulko-
puolella,pääosinOslonalueella.Lähes25%kaikistarekisteröidyistäää-
nestäjistäasuuKarasjoenjaKautokeinonkunnissa.Ruotsinsaamelaisista
lähes80%asuuRuotsinsaamelaiskäräjienvaaliluettelonmukaanperin-
teisensaamelaisalueenläänissä.HuomattavaosaheistätosinasuuUuma-
jassa,LuulajassataiÖstersundissa.Tukholmanalueellaasuunoin7–10%
Ruotsinsaamelaisista.

Sápmi-alueenmääritelmä(kirjoittanutJohannaRoto)

Saamenmaan,Sápmin,ydinalueonPohjoiskalotilla.Saamelaistenasuin-
alueonkuitenkinpaljonlaajempi–niinhistoriallisestaperspektiivistä
kuinnykypäivänväestöllistenmuutoksienkautta.YleisestiottaenSaa-
menmaaksivoidaankäsittääsealue, jossaonsaamelaisia, saamelais-
takulttuuria jasaameapuhuvia.Perinteisesti tämäalueulottuuKes-
ki-Norjastaja-RuotsistaSuomenLapinyliKuolanniemimaalle.Tämä
aluekattaaarvioltanykyisetNord-Trøndelagin,Nordlandin,Tromssan
jaFinnmarkinläänitNorjassa,Jämtlandin,VästerbotteninjaNorrbotte-
ninläänitRuotsissa,SuomestaPohjois-Lapin,sekäVenäjältäKuolannie-
mimaanVienanmerenrannikkoalukuunottamatta.Historiallisenma-
teriaalinavullavoidaanmäärittääperinteisetsaamelaistenasuinalueet,
jotkaovatrajattavissamm.vanhojensiita-elilapinkylärajojenmukaan
taipaikannimistönavulla(kuva1.).Vaikkaperinteinenasuinalueon
edelleenvahvintasaamelaisaluetta,niinnykyäänSuomessa,Norjassaja
Ruotsissakinmaanpääkaupunkionyksisuurimmistasaamelaiskeskuk-
sista.Tästäjohtuentämäperinteinenmääritelmäeitäysinsovellunyky-
päivänvaatimuksiin.
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NykypäivänSaamenmaaonkokoelmaerilaisiamääritelmiä,alueita
janiidenrajoja.Saamenmaaonosasekäsuurempiaalueitajasaman-
aikaisestimyöskokoelmapienempiäalueita.Seuraavaksiesitetään
erilaistentunnettujenalueellistenrajaustenkauttaerilaisiatapojaja
mahdollisuuksiarajatanykypäivänSápmia(kuva2).Hallinnollises-
ti saamelaisalueonmääriteltySuomessa jaNorjassa.Saamelaisten
kotiseutualue(pohjoissaameksiSámiidruovttuguovllu)onSuomen
perustuslaissaedellytetty jasaamelaiskäräjistäannetussa laissatar-
kemminmääriteltysaamelaistenkulttuurillinenjakielellinenautono-
minenalue,jokakäsittääEnontekiön,InarinjaUtsjoenkunnatsekä
LapinpaliskunnanalueenSodankylästä.Vuonna2005Norjansaame-
laisalueeksimääriteltiinnemaa-alueet, joillasaamelaisenkehitysra-
hasto(SUF)toimii,ja2009alueennimimuutettiinsaamelaiskäräjien
elinkeinokehityksenhakualueeksi(STN).Tämänmääritelmänlähtö-
kohtanaolivalitanepaikallisyhteisöt,jotkasaamelaiskäräjätonsaa-
melaisiksimääritellytjajoillekäräjätmyöntääerityisiäkehitystukia.
STNalueeseenkuuluukokonaisuudessaan16kuntaajaosittain10
(vuonna2010).Näistä26kunnasta13sijaitseeRuijassa,9Tromsissa
ja4Nordlandinpohjoisosassa.Tämänaluerajauksenheikkoutenaon
se,ettäsekäsittäävainSaltfjelletinpohjoispuolisetalueetjättäenete-
läsaamelaisenasutuksenalueenulkopuolelle.ToisekseenSTNaluee-
seeneikuulukaupunkienjasuurempientaajamiensaamelaisasutus.

Pohjoismaissaonyhteensä30kuntaa,joissasaamenkielelläonkie-
lilaillaturvattuvirallinenasema.TähänkielelliseenSaamenmaahan
kuuluvatNorjassaKaarasjoen,Kautokeinon,Nessebyn,Porsangerin
jaTanankunnatFinnmarkinläänissä,KåfjordinjaLavangeninkun-
natTromsissasekäTysfjordinkuntaNordlandissa jaSnåsankunta
Pohjois-Trøndelagissa;RuotsissaArjeplogin,Arvidsjaurin,Gälliva-
ren,JokkmokkinjaKirunankunnatNorrbotteninläänissä,Lyckselen,
Malån,Sorselen,Storumanin,UmeånjaVilheminankunnatVäster-
bottenissa,Bergin,Härjedalenin,Strömsundin,ÅrenjaÖstersundin
kunnatJämtlandissasekäÄlvdaleninkuntaDalarnassa(Taalainmaa);
sekäSuomessasaamelaistenkotiseutualueenkunnat:Utsjoki, Ina-
ri,EnontekiöjaSodankylänLapinpaliskunnanalue.Kuolanniemi-
maallapuhutuillasaamenkielilläeiolelainsäädännöllistäasemaa.
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Kuva1.Perinteinensaamelaisalue
jakeskeistäsaamenkielistäpaikan-
nimistöä.
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Saamenmaata voidaan rajata myös elinkeinotoiminnan kautta.
Kussakinsaamelaistenasuinvaltiossaonmääritettyns.poronhoito-
alue. Poronhoitoalue ulottuu Opplandin tunturiseudulta Kuolan
niemimaanitärannikolleasti.Yhteensätämäaluekattaayli500000
neliökilometrin suuruisenalueen.Erotmaidenvälilläovatpienet.
KussakinPohjoismaassaporonhoitoaluekattaanoin30–40%valtion
pinta-alasta,tarkemminsanottunaNorjassa140000km2,Ruotsissa
160000km2jaSuomessa123000km2.Kuolanniemimaallanykyinen
poronhoitoaluekattaanoin83000neliökilometrinsuuruisenmaa-
alueen.

Kuva2.Saamenmaanmääritelmiä.
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Eurooppalaisesta näkökulmasta Saamenmaaksi voidaan kutsua
EuroopanalueellisenyhteistyönINTERREGIVAPohjoinen-ohjel-
manaluetta.Tähänohjelmaankuuluukaksiosaohjelmaaa,Pohjoinen
jaSaame.NämäEU:nvaltionrajatylittävääyhteistyötätukevatohjel-
matovatohjelmakaudella2007–2013yksiEU:nkoheesiopolitiikan
kolmestatavoiteohjelmasta.Ohjelmantavoitteenaonvaltakunnanra-
jojenylittävänyhteistyönkauttatukeataloudellistajasosiaalistake-
hitystäalueella.SaamenosaohjelmantukikelpoisetalueetovatSuo-
messaLapin,Pohjois-PohjanmaanjaKeski-Pohjanmaanmaakunnat,
NorjassaydinalueenaNordlandin,TromsinjaFinnmarkinmaakun-
natjaRuotsistaNorrbotteninläänisekäSkellefteån,Sorselen,Malån
jaNorsjönkunnatVästerbotteninläänistä.MyösPohjois- jaEtelä-
TrøndelaginmaakunnatjaosaHedmarkinmaakuntaa(Elgånporon-
hoitoalue)NorjastasekäRuotsinVästerbotteninlääninloputkunnat,
JämtlanninläänijaosaTaalainmaanläänistä(Idrensaamelaisyhdys-
kunnanalue)ovattukikelpoisia,muttans.”rajoittuvinaalueina”.Tä-
mätarkoittaasitä,ettärajoittuvanalueenkanssatoteutettavaanrajat
ylittäväänyhteistyöhönvoidaanmyöntää20prosenttiaEAKR-rahoi-
tuksesta.Lisäksialuekehitysrahastostavoidaanrahoittaamenoja,jot-
kaovatsyntyneettoimientaiosatoimientoteuttamisessaEuroopan
yhteisöönkuulumattomissamaissasilläedellytyksellä,ettätoimista
onhyötyäyhteisöönkuuluvillealueille.Saamenosaohjelmasta10%
EAKR-rahoituksestavoidaanmyöntääensisijassaVenäjänKuolan
niemimaansaamelaistenkanssatoteutettavaan,rajatylittäväänyh-
teistyöhön.EdelliselläohjelmakaudellaSaamenosaohjelmastahaet-
tiinjamyönnettiinenitenrahoitustakoulutustajakieltäkoskeviin
yhteistyöhankkeisiin.
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Saamenkieletjaniidenpuhujienlukumäärä

yhteensä puhujia yhteensä puhujia yhteensä puhujia yhteensä puhujia yhteensä puhujia

eteläsaame* - - 1000 400 1000 300 - - 2000 700
uumajansaame - - - - 1000 20 - - 1000 20
luulajansaame* - - 2000 500 6000 1500 - - 8000 2000
piitimensaame - - 50 0 2000 20 - - 2000 20
pohjoissaame* 8400 2500 45000 23000 10000 6000 - - 64000 31500
inarinsaame 700 350 - - - - - - 700 300
koltansaame 500 300 - - - - 400 30 900 430
kildininsaame - - - - - - 1000 650 1000 650
turjansaame - - - - - - 400 <20 400 <20
akkalansaame - - - - - - 100 0 1 100 0
yhteensä 9600 3000 50000 22000 20000 8000 2000 750 80000 35000

1 Viimeinen tunnettu akkalansaamen puhuja kuoli vuonna 2003
* Arvio saamelaisten määrästä vaihtelee lähdeaineiston mukaan etenkin * merkittyjen ryhmien kohdalla. Ylläolevat luvut keskiarvoja lähteistä. Tästä johtuen yhteensä ? 100

Äidinkielen osaajia ei ole eritelty muista kieltä osaavista

Lähde: Saamelaiskäräjät 2010, Saami cultural encyclopaedia

YhteensäSuomi Norja Ruotsi Venäjä

Saamelaisiaonperinteisestikymmeneneriryhmää,mikäliryhmitysta-
pahtuukielenmukaan.Ryhmätvoidaanjakaaläntisiinjaitäisiin.Län-
tisiinsaamelaiskieliinkuuluvatetelä-,uumajan-,luulajan-,piitimen-ja
pohjoissaamejaitäisiininarin-,koltan-,kildinin-jaturjansaamesekäjo
kuollutakkalankieli.Joidenkinsaamelaisryhmienkohdallakielionkui-
tenkinhuonoryhmittelykriteeri,silläkielenpuhujia,varsinkaanäidin-
kielisiä,eivälttämättäoleenäämontajäljellä.Saamenkieltenpuhujien
lukumääräksiarvioidaanyhteensä30000–40000henkeä.

 Saamelaisetkielenjaasuinvaltionmukaan

Kuva3.Saamenkieletjaniidenpuhuma-alueet.
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Saamenkieliäjasaamenkielisiäihmisiätarkasteltaessaontärkeäähuo-
mioida,että luvutperustuvatarvioihin.SuomionainoaPohjoismaa,
jossaväestörekisteriinonkirjattukansalaisenäidinkieli.Väestötieto-
järjestelmänkielitilastonmukaanSuomessaasuivuoden2007lopus-
sa1777äidinkieleltäänsaamenkielistähenkilöä.Saamenkielistenluku-
määräväestötietojärjestelmässäonvuodesta1985lähtienpysynytlähes
samana.Saamelaiskäräjät,jokaonsaamelaistenvaaleillavalittuedustuk-
sellinenelin,laatiisaamelaiskäräjävaalienyhteydessätilastonsekäsaa-
melaistenettäsaamenkielistenäänioikeutettujenmäärästä.Vuonna2007
äänioikeutetuista(yhteensä5317)puhuiäidinkielenäänpohjoissaamea
1544,inarinsaamea279jakoltansaamea357henkilöä.Kaikistasaamen-
kielisistääänioikeutetuistayli70%asuisaamelaistenkotiseutualueella.
KutenPohjoismaissamyösKuolansaamelaistenkielenvaihtoonollutja
onedelleennopea.Alle40%Kuolansaamelaisistapuhuualkuperäistä
äidinkieltä.Nykyisinkielensiirtäminenseuraavillesukupolvilleonkat-
keamassakokonaan.

Saamelaistenoikeudellinenasema
jakulttuuri-itsehallinto

SaamelaisetonnykyääntunnustettualkuperäiskansaksiNorjassa,Ruot-
sissa jaSuomessasekäVenäjällä.Saamelaistenalkuperäiskansa-asema
onturvattuperustuslaissaSuomessa1995jasittemminuudistetussape-
rustuslaissa1999(Suomenperustuslaki1995:121.4;11.6.1999/731)ja
Norjassa1988(Grunnlovensparagraf110a).Ruotsinkansanedustuslai-
tostunnusti1977saamelaisetalkuperäiskansaksi(RiksdageniSverige
prop1976/77:80,bet1976/77:KrU43),jalisäksiRuotsinhallitusmuodon
1luvun2§:ssäsäädetäänyleisestietnisten,kielellistenjauskonnollisten
vähemmistöjenoikeudestasäilyttääjakehittääomaakulttuuri-jayhteis-
kuntaelämäänsä.VenäjänfederaationtasollaonuseitaKuolansaamelai-
siakoskevialakejajaasetuksia,kutenperustuslainsäännös(1993,69§)
alkuperäiskansojenoikeuksientakaamisestaVenäjänratifioimienkan-
sainvälistensopimustenmukaisesti jasäännösfederaationvähälukuis-
tenalkuperäiskansojenoikeuksientakuista(1999).Näidensäännösten
mukaisestivuonna2000Venäjänfederaationvähälukuistenpohjoisten
alkuperäiskansojenluetteloalaajennettiin32:stavirallisestialkuperäis-
kansaksi tunnustetustakansasta45kansaan.(TheIndigenousWorld
2000–2001:38.)
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Suomenperustuslain17§:n3momentinmukaansaamelaisillaalku-
peräiskansanaonoikeusylläpitääjakehittääomaakieltäänjakulttuuri-
aan.Samanlainkohdanmukaansaamelaistenoikeudestakäyttääsaamen
kieltäviranomaisissasäädetäänlailla.Suomenperustuslain121§:n4mo-
mentinmukaansaamelaisillaonkulttuuri-itsehallinto:

Itsehallinnostakuntiasuuremmillahallintoalueillasäädetäänlailla.
Saamelaisillaonsaamelaistenkotiseutualueellakieltäänjakulttuu-
riaankoskevaitsehallintosenmukaankuinlaillamäärätään.

Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta säädetään lähemmin vuoden
1996alustavoimaantulleellasaamelaiskäräjistäannetullalailla(974/95).
Saamelaiskäräjälain1§:ssäsanotaanseuraavasti:

Tämän lain mukaisesti turvataan saamelaisille alkuperäiskansana
omaakieltäänjakulttuuriaankoskevakulttuuri-itsehallinto.Kult-
tuuri-itsehallintoonkuuluviatehtäviävartensaamelaisetvalitsevat
vaaleillakeskuudestaansaamelaiskäräjät.Saamelaiskäräjättoimiioi-
keusministeriönhallinnonalalla.

Kulttuuri-itsehallintoatoteuttavatNorjan,RuotsinjaSuomensaame-
laiskäräjät(sámediggi).Saamelaiskäräjienvaalit toimitetaanjokanel-
jäsvuosi.Saamelaiskäräjientärkeintehtäväonsuunnitellajatoteuttaa
perustuslaissa saamelaisille alkuperäiskansana turvattuakielellistä ja
kulttuuristaitsehallintoa,Suomessaensisijaisestisaamelaistenkotiseu-
tualueella.Kulttuuritulkitaanlaajasti,jasitensiihensisältyysekähenki-
nenettäaineellinenkulttuuri.Tehtäviinsäkuuluvissaasioissasaamelais-
käräjätvoitehdäviranomaisillealoitteitajaesityksiäjaantaalausuntoja.
Saamelaiskäräjientärkeitäpoliittisiaasioitaovaterityisestimaaoikeu-
teen,elinkeinoihinsekäkieleenjaopetukseenliittyvätkysymykset.Kärä-
jilläeiolelainsäädäntövaltaa,muttaviranomaistenjaeduskuntalaitosten
onkuultavasitäsaamelaisiakoskevienlakienvalmistelemisenyhteydes-
sä.Käräjien toiminta rahoitetaanvaltioidenvuosittainmyöntämällä
määrärahalla,jonkapuitteissasenonsuunniteltavajatoteutettavatoi-
mintaansajapäätettäväyhteiseenkäyttöönosoitettujenvaltionvarojen
jaosta.Saamelaiskäräjätonperustaneetyhteisenpohjoismaisentoimieli-
men,Saamelaistenparlamentaarisenneuvoston,edistääkseenrajojenyli
tapahtuvaayhteistyötä.(sámediggi.fi;samediggi.no;sámediggi.se.)Kuo-
lansaamelaisillaeioleomaavaaleillavalittuaelintä,silläKuolansaame-
laiseteivätpäässeetasiastayhteisymmärrykseenVenäjänvaltionkanssa.
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Heovatkuitenkinperustaneetvuoden2010lopussayhdeksänjäsentä
käsittävänelimen(pohjoissaameksiGuoládagaSámiidSobbar)valmiste-
lemaansaamelaiskäräjienperustamista.

Alkuperäiskansatjakolonialistinenmenneisyys

Alkuperäiskansojenmaailmanneuvoston(WorldCouncilofIndige-
nousPeoples,lyhenneWCIP)vuoden1989julkilausumanjohdannos-
satodetaan,ettäalkuperäiskansateiväthyväksykäsitettä”löytämi-
nen”,silläalkuperäiskansojenmukaan500vuottakestänytkoloni-
alisminaikakausioliniilleennenkaikkeavalloitusta,kolonialismia
jakansanmurhaa(engl.genocide)janäidentekojenseurauksenaal-
kuperäiskansojenmarginalisoitumistajakulttuurientuhoutumista
(WCIPdocument1989).Monetvaltiotjakansainvälisetjärjestöteivät
oleainaymmärtäneetkolonialismintuhoisiaseurauksiaalkuperäis-
kansoille, jaalkuperäiskansojennykyisyyttäjamenneisyyttätarkas-
tellaanyhäeuro-etnosentrisestäelilänsimaiskeskeisestänäkökulmas-
ta.Etnosentrisennäkemyksenmukaaneurooppalais-amerikkalainen
kulttuurikohoaamuidenkulttuurienyläpuolelle,javastaavastimui-
ta,ei-länsimaisiakulttuurejaaliarvioidaanjaniidenkatsotaanolevan
länsimaisiakulttuurejaalemmallatasolla.(Makkonen2003:8.)

Termikolonialismituleelatinansanastacolonia ’siirtomaa,siirto-
kunta,uudisasutus’, jase tarkoittaa toimintaa, jossavaltiohallitsee
toistavaltiotataialuettaomienalueellistenrajojensaulkopuolella–
useintarkoituksenaanhallitaalueentyövoimaa,resurssejajataloutta.
Tällaisiamaitakutsutaansiirtomaiksi.(ChambersDictionaries.)Kolo-
nialismiksivoidaankutsuatilannetta,jossavallitseeepäsymmetrinen
jaepätasa-arvoinensuhdealkuperäiskansan jaenemmistönvälillä,
vaikkasetapahtuuyhdessäjasamassamaassa,muttaerilaistenkanso-
jenvälillä.Tässätilanteessakolonisoitujakoskevistaasioistapäättävät
vallassaolevatelikolonisoijat, jotkaovatvarmojaomastaylemmyy-
destäänjajotkaovatmääritelleet,mikäontärkeääkolonisoiduille.

Kolonialistienjavalloitettujenkansojenkohtaamisetovatolleet
hyvindramaattisiajatuhoisia.”Vieraasta”ja”oudosta”selviäminen
onvaatinutvalloittajiltasellaisia”vallanohjaamia”ratkaisuja,kuten
vieraidenjaoutojeneli”toisten”maastaajaminentai tuhoaminen
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tai”toiseuden”hävittäminentaituhoaminen(Bauman2002:124).
Valloittajiennäkökulmaakuvaahyvin terranullius -doktriini.Sen
mukaankäytännössävalloittajat,kutenKolumbus,katsoivatoikeu-
dekseenanastaamaatjaasuttaaneomillakansalaisillaantaisivistää
”vähäpätöisiä,primitiivisiä”kansojakorkeammallesivistyksenasteel-
lejasitensulauttaaneitseensä.Yleensäkolonialistitkatsoivatsaapu-
neensaasumattomaanpaikkaan,eräänlaiseentyhjääntilaan,ns.”ei-
paikkaan”,vaikkasielläolijouseitakulttuurejajakansoja.Valloittajat
käyttivätvahvemmanoikeutta.Valtatarkoittisuoraajaehdotontasi-
toutumista,aluevaltauksia,maidenanastamistajavalloittamistasekä
valloitettujenkarkottamista.(Bauman2002:124−126.)

Terra nullius -oppia on sovellettu esimerkiksiAustraliassa aina
1900-luvunlopulleasti.Aboriginaalienoikeuttamaahaneihaluttu
lainkaantunnustaa,vaanmaatmiellettiinei-kenenkään-maiksi,kos-
kaaboriginaalejapidettiinnomadeina jakeräilijöinä.Kiistatmaa-
alueistaovatjatkuneetnäihinpäiviinsaakka.Australiassaonpaljon
luonnonvaroja ja kaivostoimintaa, mikä on osaltaan vaikeuttanut
maakiistoja.Aboriginaaleilleeiesimerkiksiolehaluttumyöntääkai-
vosoikeuksia.Aboriginaalitsaivatäänioikeudenvasta1967.1970-lu-
vullaaboriginaalitryhtyivätpuolustamaanmaitaanjaponnistelivat
saadakseenniitäomistukseensa.ErityisestiAustralianPohjoisterrito-
riossa,jossareservaattejaoneniten,tilannelopultakärjistyijamaaoi-
keuksienpuolestajärjestettiinuseitamielenosoituksia.Tämäherätti
päättäjätjapoliitikotymmärtämäänasiantärkeyden,jaasiaanalettiin
saadaparannusta.Vuoden1976AboriginalLandRightsActantoitäy-
denhallinto-oikeuden19%:iinterritorionmaa-alastajaoikeudenha-
keaoikeuttamuihinalueisiin.AustralianCanberrassapidettiin1980
Alkuperäiskansojenmaailmanneuvostonkonferenssi, johonitsekin
osallistuinsatapäisensaamelaisdelegaation jäsenenä.Konferenssin
yhteydessämaailmanalkuperäiskansojenedustajatvierailivatabo-
riginaalienasuttamillaalueillaAustralianviranomaistenvastustuk-
sestahuolimattajasaattoivatominsilmintodistaa,mitenhuonoissa
oloissaaboriginaalitelivät.Tuolloinjärjestettiinmyösmielenosoitus
maaoikeuksienpuolestaCanberrassa.VastaAustraliankorkeimman
oikeudenMabo-tapaus, jossa1992purettiin terranullius -periaate
kestämättömänäoikeudellisnaperusteena,olimerkkipaaluaborigi-
naalienhistoriassa.Mabo-tapaustapidetäänlähtökohtanaaborigi-
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naalien oikeuksille ”claim for native title”. (Indigenous Peoples.
AGlobalQuestforJustice1977:38–39.)Nykyisinaboriginaalittun-
nustetaanAustralianalkuperäiskansaksijaheidänkulttuurejaanar-
vostetaanenemmänkuinaikaisemmin.Tästäosoituksenavoidaan
pitääsitä,ettäSydneyssäpidettyjenvuoden2000olympialaistenava-
jais- japäätösseremoniassaaboriginaalientaideperformansseillaoli
merkittävärooli–kutenmyösaboriginaaliurheilijoilla.Toivoapa-
remmastatulevaisuudestaherättäämyösse,että2007Australianpää-
ministeriesittianteeksipyyntönsäaboriginaaleilleheihinkohdiste-
tunsorronjahuononkohteluntakiajase,että2009Australialiittyi
YK:nalkuperäiskansojenoikeuksien julistuksen(2007)hyväksyjä-
maidenjoukkoon.Australiakuuluiniidenneljänmaanjoukkoon,jot-
ka2007olivatäänestäneetYK:ssajulistuksenhyväksymistävastaan.
MuutkolmejulistustavastustanuttamaataolivatKanada,Uusi-See-
lantijaUSA.

Itä-Polynesiansaarilta1200-luvullaUuteen-Seelantiinmuuttaneil-
lamaoreillaeioleomaamaa-aluettaUudessa-Seelannissa.Heovat
vaalineet1840-luvultalähtöisinolevaaWaitanginsopimusta, jonka
mukaanmaoreillajasiirtolaisillaonjaettuvaltasekämaa-oikeudet,
muttajonkasiirtolaisväestöhylkäsijoparikymmentävuottasenlaa-
timisenjälkeen.Siirtolaistennäkemyksenmukaankruunullaonkui-
tenkinetuosto-oikeusmaahan, ja lopultamaorienmaaomistuson
jäänyt6%:iinelisamaan,mikäseolivuonna1930.Waitanginsopi-
muksenperusteellamaoritvetosivatjo1920-luvullakansainväliseen
yhteisöönoikeuksiensaparantamiseksi.Maaoikeuksienpalauttami-
nenonedelleenajankohtainenasia.(IndigenousPeoples.AGlobal
QuestforJustice1977:39–40.)Vuonna1987Uuden-Seelanninho-
vioikeustekihistoriallisenpäätöksenkumotessaanhallituksenpää-
töksen siirtää kruunun maita valtion omistamille yhtiöille ilman
maorien suostumusta.NäinoikeusistuinpalauttiWaitangin sopi-
muksen”nollasopimuksesta”perustuslaillisen sopimuksen tasolle.
Tavoitteenaolisaadamaorienasemaeurooppalaislähtöisenväestön
(pakeha)kanssatasa-arvoiseksi.Nykyäänmaorittunnustetaanerityi-
seksietniseksiryhmäksi, jollaonomakieli,kulttuurijaidentiteetti.
(May2001:290–292.)Maorinkielitunnustettiin1987Uuden-Seelan-
nintoiseksiviralliseksikieleksi.Uuden-Seelanninhallituksessaistuu
maorienasioistavastaavaministeri(MinisterofMaoriAffairs).
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TeKohangaReo, joka tarkoittaakirjaimellisesti ’kielipesää’, läh-
ti liikkeelle1982,kunsenensimmäinenkeskusavattiin.TeKohan-
gaReontavoitteenaoliopettaamaorinkieltäjamaorienkulttuurisia
jahenkisiäarvojajakäsitteitäallekouluikäisille lapsillekäyttämäl-
lähyväksiperinteisiälastenkasvatus-japerinteisentiedonhankinta-
menetelmiä.(May2001:300.)Sentavoitteenaolivarmistaa,ettäalle
kymmenessävuodessa75%lapsistapuhuisimaorinkieltä,jatavoite
toteutui.TeKohangaReoonalustapitäenollutvoimakasliike,joka
onkoonnutmaorinkieltäosaavatihmisetyhteenjajonkatavoittee-
naonollutkaksikielisyys.Aluksihuolenaiheenaolise,ettäsuurinosa
liikkeessätyöskentelevistäolinaisia,jasenvuoksiliikealkoipainottaa
whanau-periaatettaelimiestenjanaistensekänuortenjavanhojen
välistätoimintaajayhteistyötä.TeKohangaReo-kielipesämetodia
käytettiinSuomessaensimmäistäkertaaalkuperäiskansojenteema-
vuonna1993,jolloinkoltansaamenkielinenpuolivuotinenkielipesä-
kokeiluSevettijärvellälähtiliikkeelleSuomensosiaali-jaterveysmi-
nisteriönmyöntämienvarojenturvin.Tämäkielipesäkokeilualoite
sisältyisisäasiainministeriönjasaamelaisvaltuuskunnanYK:nkan-
sainvälisenalkuperäiskansojenvuoden1993Suomen toimintaoh-
jelmaan.Kielipesäkokeiluntuloksetolivatlupaavia,jakoltansaamen
kielipesäaloitettiin1997uudestaanEU:njaInarinkunnanvaroin.Sa-
manavuonnaalkoimyösInarinsaamenyhdistyksen(Anarâškielâser-
vi)ylläpitämäkielipesäInarissa.(Seurujärvi-Kari1996:176–177.)

Uudellamantereella500vuottasitteneurooppalaisetkolonialistit
kohtasivatalkuperäisasukkaita, joillaoli laajakulttuurikirjojajotka
puhuivattuhansiakieliä.Valloittajiennäilleasukkailleantamayhteis-
nimitysIndianskuvastaaoptimismiaheidänkuvittelemastaanItä-
Intiaansaapumisestajareitinsinnelöytymisestä.Amerikanalkupe-
räiskansoistaalettiinpuhuayleisesti intiaaneina.Nimityskuvastaa
valloittajienaliarvioivaanäkemystäkohtaamiaankansojakohtaan.
Kolonialistisessa prosessissa on ollut silmiinpistävintä alistettujen
kansojendeidentifikaatio,muunmuassaalkuperäiskansojenomien
termienkorvaaminenuusilla,ulkopuolistenantamillakäsitteillä.Sel-
laisessaprosessissaerialkuperäiskansojenkielellistä jakulttuurista
diversiteettiäeiolearvostettueikäymmärretty.Amerikanmantereen
tuhansienkieltenjakulttuurienkirjoonsittemminköyhtynytmuu-
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tamiinsatoihin.Pohjois-Amerikanalkuperäisasukkaidenlukumää-
räoli vähentynyt ensimmäisteneurooppalaistenkohtaamisajoista
dramaattisestinoin2−5miljoonanväestöstämuutamiensatojentu-
hansienihmistensuuruiseksiväestöksi1800-luvunlopulletultaes-
sa.SamoinkäviesimerkiksiEtelä-Amerikanatsteekkienvaltakunnan
väestölle,jokahupeniyli30miljoonankansastaalle10miljoonaan.
(IndigenousPeoples.AGlobalQuestforJustice1977:14–15,24.)

Brasiliassaviimeisenparinvuosisadanaikanaonkadonnutkym-
meniä alkuperäiskansoja. Vielä 1970-luvulla alkuperäiskansoihin
kuuluviaoliyhteensä21000,japarikymmentävuottamyöhemmin
määräolihuvennut17500henkeen.Yanomanienpuhemieheksiryh-
tynytDaviKopenawakertoi1990vieraillessaansaamelaistenisän-
nöimässäWCIP:nmaailmankonferenssissaTromssassamakaabe-
reinsanoinkansansakohtalosta:”Sittenkunkaikkiyanomanitovat
kuolleet,myöskaikkimeistäotetutvalokuvattuleehävittää.””Maail-
manomatunto”alkoinopeastihakeaanteeksiantoatehdyistäpahoista
teoistajamyönsiKopenawalleGlobal-500-ympäristöpalkinnon.(Salo
&Pyhälä1991:196−197.)

KolonialismijaassimilaatioNorjassajamuuallaSápmissa

Kolonialismionprosessi,jossavallassaolevaryhmädominoikoloni-
soituja ja jossa jälkimmäiset sopeutuvat vakiintuneisiin valtasuh-
teisiinetsienkuitenkinsamallaulospääsyä tästäepäsymmetrisestä
valtasuhteesta.Saamelaistensuhdettavaltiovaltoihinonkuvattuko-
lonialistiseksierityisestisilläperusteella,ettäsaamelaistensosiaaliset
jakulttuurisetrakenteettuhottiinjaettäsaamelaisetvaivutettiinta-
loudelliseenjasivistykselliseenriippuvuuteenenemmistöistäsekäsa-
mallaalistettiinjamarginalisoitiinkulttuurisesti(mm.Eidheim1997:
29–61;Kuokkanen2007b;Niemi1997:62–85).

HistorioitsijatMattiEnbuske(2003)jaMariaLähteenmäki(2004)
ovatesittäneetkritiikkiäsaamelaisiinkohdistunuttakolonialismitul-
kintaakohtaan.Heidänmukaansasaamelaistenasutushistoriastaja
erityisestisaamelaisistaLapinalkuperäisasukkainaonmuodostunut
vääristynytkuva.Lähteenmäki(2004:305)katsookolonialismiinpe-
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rustuvanhistoriantulkinnan1990-luvun”militantinsaamelaistutki-
muksen”jyrkäksitulkinnaksi,jossauudisasukkaatnähdäänvalloitta-
jinajasaamelaisetpuolestaanalistettuina.Tämäonhänenmukaansa
kiihkoiluajaturhaaasiankärjistämistä.Enbuske(2003:53)puoles-
taanväittää,ettäsaamelaisetovatkehitelleettällaisiakolonialismiin
liittyviämielikuviasaadakseenperusteluitamuunmuassavaatimuk-
silleenvaltionmaidenpalauttamiseksisaamelaistenhallintaan.Hä-
nenmukaansakyseeiolevarsinaisestikolonialismista,vaanoikeuk-
sienerooriosta.

Sápmionhistoriankuluessapirstottuvaltioidenvetämillärajoilla.
AlkuvaltioidenSápminkeskinäiseenjakamiseentapahtuiTäysinän
rauhassa1595.RauhansopimuksellavahvistettiinmyösSuomenitä-
raja, jokapäättyipohjoisessaJäämerenrannalleVaranginvuonoon.
Käännekohtasaamelaistenhistoriassaon1751,jolloinStrömstadin
rauhansopimuksellavedettiinRuotsinjaNorjanvälinenraja.Vuonna
1809SuomijoutuiVenäjänalaisuuteenjasyntyiuusiVenäjänjaRuot-
sinvälinenraja.Vuonna1826käytiinrajanvetoapuolestaanVenäjän
jaNorjanvälillä.SuomenjaVenäjänrajajärjestelyjätehtiinvielä1920-
ja1940-luvulla.(Ks.Hansentässäteoksessa).

1800-luvun puolestavälistä aina 1950-luvulle harjoitettiin assi-
milaatiopolitiikkaa, jonkatarkoituksenaolisulauttaavähemmistöt
suuryhteiskuntaan.Uudenvähemmistöpolitiikantaustallaolinatio-
nalisminviriäminenjakansallisvaltioidenrakentaminen.1830-lu-
vullanousiNorjassavoimakkaananorjalaistamispolitiikka,jokavoi-
mistui1800-luvunloppupuolellasuoranaiseksikielisorroksi.Vuonna
1862annettiinmääräys,jonkamukaankoulupiireissä,joidenlapsis-
taenemmistöonnorjankielisiä,tuliopetuskielenäollanorjaja1889
annettiinvarsinainenkansakoululaki, jokamääräsikoulunopetus-
kieleksinorjan.Sekakielisilläalueillaolilupakäyttääsaamea(jasuo-
mea)opetuksenapukielenä.Koulujenjaasuntoloidenensisijaiseksi
tehtäväksimäärättiinnorjalaistaminen.Norjalaistamispolitiikkajat-
kuivoimakkaana1940-luvunloppupuolelleasti,jolloinalkoikoulu-
laitoksenuudistaminen.Saamelaisia jakveenejäpidettiin”vieraina
kansoina”jajopasuurenaturvallisuusongelmanaNorjalle,koskahe
asuivatpohjoisillaalueillaVenäjänrajalla.(Niemi1997:70–73.)

Ruotsinsuhdettasaamelaisiinleimasikaksierilaistalinjaa,osittain
segregaatio-elieristämispolitiikka, jokakiteytyi1800-luvunlopul-
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lalappskallvaralapp-ajattelussa(’lappalainenpysyköönlappalaise-
na’)sekäosittainsulauttamispolitiikka,jotaharjoitettiinmuitakuin
poronhoitajasaamelaisiakohtaan(Lantto2003:30–32).Segregaatio-
politiikkakonkretisoituivuoden1913nomadikoululaissa,jonkakes-
keisenäsisältönäolierityisenkoulumuodonkehittäminenpaimento-
laissaamelaislapsille.Poropaimentolaislasteneikatsottutarvitsevan
yhtälaajaaopetustakuinruotsalaistenlasten.Lapsetolitarkoituskas-
vattaaniin,etteiheidänyhteytensäporonhoitoonkatkeaisi.Opetus-
kieleksitulikuitenkinruotsi.Suomessasosiaalidarwinistinenajattelu
vahvistuimyöhemminkuinmuissaPohjoismaissa,eli1920-ja30-lu-
vuilla.Tällöinvähemmistöjäaliarvioivaaideologiaaalettiintoteuttaa
muidenpohjoismaidentapaanerityisestikoulutus-jakielipolitiikas-
sa.Saamelaisetnähtiinyleisestimarginaalisena,häviävänäkansanosa-
na.(Anttonen2000:265–267.)Pohjoismaidenvähemmistöjäsyrjivä
janeenemmistöönsulauttavapolitiikkaaiheuttisen,ettäsaamelai-
setstigmatisoituivat,alkoivathävetäkulttuuriaan.Tietyissätilanteis-
sasaamelaiseteiväthalunneetkorostaaomaaidentiteettiäänjaerilai-
suuttaan,vaanmieluumminsopeutuivatenemmistöyhteiskuntaanja
sennormeihin.

Kuolansaamelaisetovateläneetintensiivisenkolonisaation,uuden
talouspolitiikanjateollistumisenpaineenallakoko1900-luvun.Vuo-
den1917vallankumouksenjasenjälkeisenuudenkansallisuuspoli-
tiikanvaikutuksetulottuivatvähitellenmyössaamelaistenelämään.
1920-luvullaotettiinkäyttöönuusitalouspolitiikka(NovajaEkono-
mitseskajaPolitika,NEP), jokaolivaltiojohtoistamarkkinataloutta.
Tälläuudellataloudellisellajapoliittisellajärjestelmälläolihuomat-
taviavaikutuksiamyöslaajemminKuolansaamelaistenelämäänja
toimeentuloon.Kollektivisointimerkitsiloppuasaamelaistenperin-
teisellepuolinomadiselleelämäntavalle javaltiojohtoisenteollisuu-
denjaelinkeinotoiminnantuomistakansallistenvähemmistöjen,ku-
tensaamelaistenasuttamille jakäyttämillealueille.(Ruotsala2005:
158–161.)

Kuolanniemimaalla1920–30-luvuillaja1960-luvullatapahtuneil-
lapakkomuutoillaomiltaperinteisiltäalueilta isoihintaajamiin ja
kaupunkeihinkerrostaloasuntoihinsekäsilloinharjoitetullasortopo-
litiikallaonollutpitkäaikaisiakulttuurisia,sosiaalisiajataloudellisia
seurauksia,kutenomankielenjakulttuurinmenettäminensekätyöt-



30

IrjaSeurujärvi-Kari

tömyysjaalkoholismi.Toisenmaailmansodanjälkeenkäynnistyivoi-
makasteollistuminen,kaivostoiminta,vesivoimanrakentaminenja
uusienteollistenkaupunkienperustaminensaamelaistenperinteisille
pyynti-,kala-japorolaidunmaille.EsimerkiksiLuujärvi(Lovozero),
jossasuurinosanoin2000Kuolansaamelaisestaasuunykyään,on
näidenvaltiollistenasuttamis-jateollistamistoimienseurausta.Kai-
kenseurauksenaonsaamelaisväestönassimilaationnopeutuminen,
pirstoutuminenjaheterogeenistuminen,mikäonosaltaanhidastanut
myönteisenkansallistunnonheräämistäjasitenomienasioidenhoi-
tamista.(Sarv1996:133–138.)VerrattunaPohjoismaidensaamelais-
tentilanteeseenVenäjänsaamelaistentilanneonsekätaloudellisesti,
sosiaalisestiettäkulttuurisestihuomattavastivaikeampi,muttapo-
liittisetperuskysymyksetovatsiltisamoja,kutenvaatimusoikeudesta
kieleenjakulttuuriinsekämaahanjaveteen.Kuolansaamelaisjärjes-
tötovatsaaneetlännestähumanitaaristaapua,jotaheovatjakaneet
edelleenenitenapuatarvitsevillesaamelaisperheille.

Huolimattamonienalkuperäiskansojenkohdallanykyääntapah-
tuneestapositiivisestakehityksestä(kutenSuomessasaamelaisten
itsehallinnonhyväksyminen)todellinenarvostus jakiinnostusal-
kuperäiskansojakohtaanonedelleenkyseenalaista.Nykyäänmuun
muassaaboriginaaleja,maorejajasaamelaisiakinkäytetäänturisti-
pyydyksinä, ja matkailumielessä heistä on maille paljon hyö-
tyä.Eksoottisenatoiseutenapidetytalkuperäiskansatsopivatmat-
kailuesitteisiin ja -nähtävyyksiksi, mutta muutoin niitä pidetään
varjoväestöi-nä,jayhteiskuntapyöriiaivankuinheitäeiolisikaan.
SuomenLapinmatkailussasaamelaisenkulttuurinkäyttöonmuo-
dostunutsaamelaistenkannaltaongelmaksi.Saamelaiskonferenssissa
Rovaniemellä2008vastustettiinsaamenpuvunkäyttöämatkailussa,
silläsuomalaisetmatkailuyrityksettavoittelevatsaamelaiskulttuuria
hyödyntämällätaloudellistavoittoajaeksotisoivatsaamelaisettu-
ristiensilmissä.Myösalkuperäiskansojenhenkisenpääomankäyttö
matkailuteollisuudessaonongelma,jokaontiedostettumyösalku-
peräiskansojenkansainvälisissäfoorumeissa.
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Alkuperäiskansatutkimusjasenkeskeisetkäsitteet

KäsitteetIndigenouspeoplesjaitsemäärääminen

Käsite indigenouspeoples ’alkuperäiskansat’onsyntynytglobaalilla
tasollajaheijastaasitenmaailmanalkuperäiskansoilletärkeitäyhtei-
siäjaajankohtaisiasosiaalisia,kulttuurisiajapoliittisiakysymyksiä.
Indigenouspeoplesontärkeäalkuperäiskansojakuvaavakollektiivinen
termi.Käsitteenmerkitysviittaakansoihin(peoples),joillaonoikeus
muidenkansojentavoinitsemääräämiseenomissaasioissaan.Tärkeä
itsemääräämiseenkuuluvaoikeusonoikeusitsepäättäämuunmuas-
saidentiteettikriteereistään.YK:nalkuperäiskansojenoikeuksienju-
listuksen9.artiklassasanotaan,ettäkriteereidentuleeollasopusoin-
nussayhteisönperinteidenjatapojenkanssajaettäoikeuttaharjoittaa
tätäoikeuttaeivoikieltää:

Alkuperäiskansoillajaniihinkuuluvillayksilöilläonoikeuskuuluaalku-
peräisyhteisööntai-kansakuntaankyseisenyhteisöntaikansakunnanpe-
rinteidenjatapojenmukaisesti.Tämänoikeudenkäyttämisestäeisaaseu-
rataminkäänlaistasyrjintää.

Alkuperäiskansojenjärjestöjenedustajatjajohtajatovatuseissayh-
teyksissä,kutenAlkuperäiskansojentyöryhmässä(WorkingGroup
ofIndigenousPopulations)Genevessäkorostaneetsitä,ettätermissä
’indigenouspeoples’s-monikkotunnuksenhyväksyminenonkeskei-
nenasiaalkuperäiskansojenmäärittelemisessä.Alkuperäiskansajär-
jestötpainottavatuudistetunILO-sopimuksennro169,jokakoskee
alkuperäiskansojajaheimokansoja(1989),hengenmukaisestisitä,et-
täalkuperäiskansatovaterityisiäkansoja,distinctpeoples.VanhaILO-
sopimusnro107,jokakoskeealkuperäisväestöjenjaheimoväestöjen
suojeluajaintegraatiota(ConventionontheProtectionandIntegrati-
onofIndigenousandTribalPopulations,1957)pyrkikorostamaanal-
kuperäiskansojenassimiloimista.Vanhasopimusolihengeltäänpat-
riarkaalinenjaetnosentrinen.Käsitteenindigenouspeopleskäyttöon
sittemminvakiintunutkansainvälisessäoikeudessajamuussakan-
sainvälisessäyhteydessä,vaikkaongelmanaedelleenon,etteikansain-
välinenoikeusmääritteleyksiselitteisestikäsitettä.
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Harvaalkuperäiskansahaluaaerotakansallisvaltiostaanjaperustaa
omanvaltionsa,vaikkamonetvaltiotnäyttävätkinsitäpelkäävän.Val-
taosaalkuperäiskansoista,kutensaamelaiset,ymmärtäneealkuperäis-
kansojenitsemäärämisoikeudentosiasiallisestitarkoittavanlähinnä
omaasisäistäitsehallintoa(engl.self-government)elioikeuttasäilyt-
tääjakehittääkieltäänjakulttuuriaansekäpäättääomistaasioistaan
omienjärjestöjensätaivaaleillavalittavienelintenkautta.Saamelaiset
eivätoleesittäneetomanvaltionperustamista.

YK:nalkuperäiskansojenoikeuksienjulistus(2007)lupaaalkupe-
räiskansoillelaajanitsehallinnonjamääräysvallanniidenperinteisesti
asuttamillaalueilla.Senartikla3kuuluu:

Alkuperäiskansoillaonitsemääräämisoikeus.Tämänoikeudenperusteella
nemääräävätvapaastipoliittisenasemansajakehittävätvapaastitaloudel-
lisia,sosiaalisiajasivistyksellisiäolojaan.

Julistuksenmukaanalkuperäiskansoillaonoikeusitsemääräämiseen
sopusoinnussakansainvälisenlainkanssa,jonkaavullahevoivatva-
paastipäättääpoliittisestaasemastaanjainstituutioistaanjavapaas-
tiedistäätaloudellista,sosiaalista jakulttuuristakehitystään.Julis-
tussalliialkuperäiskansallekollektiivisenoikeudenmääritelläyksilön
velvollisuudetyhteisöäkohtaan.Mainitussa julistuksessaonkaik-
kiaan24johdantoonkuuluvaaosaaja46artiklaa.Keskeinenasiaon
oikeusautonomiaanjaitsehallintoon.Julistuksenmukaanoleellista
onmyösalkuperäiskansanoikeussaadasäilyttääomatkulttuuriset
piirteensäjapäättäätulevastakehityksestäänkollektiivisesti(artik-
lat1ja2).

Alkuperäiskansatutkimus

Alkuperäiskansatutkimuksen(engl.Indigenous/NativeStudies)juuret
ulottuvat1960-luvulle,jolloinkansainvälinentilanneolikaikenkaik-
kiaanmuuttumassasuotuisammaksivähemmistöjäjaalkuperäiskan-
sojakohtaanYK:nesittämienjaharjoittamiendekolonialististentoi-
mienjavähemmistöjäkoskevienratkaisujenvuoksi.Samaanaikaan
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maailmanlaajuinenalkuperäiskansaliikealkoimyösesittääoikeus-
vaatimuksiaankoskienoikeuttamaahanjamuihinluonnonvaroihin,
omaankulttuuriin,kieleen,henkiseenomaisuuteenjaperintöönse-
kätasa-arvoonjasosioekonomiseenhyvinvointiin.”Neljännenmaa-
ilman”kansat(myöhemmin”ensimmäisetkansat”)nostivatpäivän-
valoonheitäkoskevia,ahdistaviatilanteitajaerimaissatapahtuneita
alkuperäiskansojakohdanneitatragedioita jakansanmurhia.Tässä
vaiheessaalkuperäiskansojenasiaalkoipäästäesillekansainvälisellä
areenallajakiinnostaamyöstutkimusmaailmaa.

Tutkijatperustivattukiryhmiä,joistayksitunnetuimpiaon1968
perustettu Kansainvälinen alkuperäiskansojen asioiden työryhmä
(IWGIA).JärjestönsihteeristötoimiinykyäänKööpenhaminassa.Eri
tiedesymposiumeissamuotoiltiinjahyväksyttiinjulistuksia,joissako-
rostettiinalkuperäiskansojenvapautustakolonialismistajasyrjinnäs-
täsekäoikeuttaomaankieleenjakulttuuriin.Samallakorostettiin
myöstiedemaailmanmoraalistavastuutajavelvollisuuttaosallistua
näidenalkuperäiskansojenolojenjaoikeuksienselvittämiseen.(Min-
de2003:83.)

Alkuperäiskansojenopetusohjelmiajatutkimuskeskuksiaperus-
tettiinPohjoismaissajaeripuolillamaailmaa.Vuonna1973perustet-
tiinsaamelaistentutkimuslaitosDavviriikkaidSámiInstituhtta(Poh-
joismaidensaamelaisinstituutti).Sesijoitettiinsaamelaisjärjestöjen
kampanjoinnintuloksenakeskellesaamelaisaluetta,Kautokeinoon.
2000-luvullaSámiinstituhtta jasaamelaistenkorkeakouluSámial-
laskuvlaonorganisoituyhdeksiinstituutiksipalvelemaanjakohotta-
maansaamentutkimustajaopetusta.Järjestelyntavoitteenaonollut
saadaaikaanuudenlainenhedelmällinentietoympäristöDiehtosii-
da.Sisäisestiuudistuneenlaitoksenuusirakennusvihittiinkäyttöön
marraskuussa2009.

Alkuperäiskansat liittyivätmuidenetnistenryhmientavoinlän-
simaisentutkimustraditionjaetnosentrisminkritiikkiinpaitsiyh-
teiskunnallisissaliikkeissäänmyöstutkimus-jayliopistomaailmassa.
Pohjoismaidensaamelaisinstituutinperustamisestalähtiensaamen-
tutkimusonkohdistanutkritiikkiäulkopuolistensaamelaisistajasaa-
melaisesta kulttuurista tekemän tutkimuksen lähestymistapoihin,
metodeihinjatuloksiin(muunmuassaKeskitalo1974/1994;Kuokka-
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nen2007a).Saamentutkimuksennykydiskurssitsisältyvätyhäenem-
mänglobaaliinalkuperäiskansatutkimusdiskurssiin.Kritiikinpohjal-
tasyntyiuudenlainenjälkimodernikäsiteNative/IndigenousStudies.
Samallatapahtuimyösetnisyyteenjakulttuuriinliittyvienkysymys-
tenesiinnousu.

1970-luvullaalkuperäiskansatutkimuksessa lähti liikkeellepara-
digmaattinenmuutospoisetnosentrisestänäkökulmastakohti jäl-
kikoloniaalistatutkimussuuntaustasekäihmistenjakansojenvälis-
tätasa-arvoapyrkiväämaailmankuvaa.Jälkikolonialismionvarsin
uusilähestymistapaihmis-jayhteiskuntatieteissä.Jälkikoloniaalinen
teoriavakiinnuttiasemansa1990-luvulla.Jälkikoloniaalinentutki-
muskäsitteleekolonialisminaiheuttamiaseurauksiakolonisoiduil-
lejanäidenkulttuureihinjayhteisöihin.Seeivainpyripaljastamaan
senkäyttämiäalistamismuotoja, vaan senpyrkimyksenäonmyös
saadaaikaansosiaalistamuutosta.(Kuortti2007:13−15.)Keskuste-
lualkuperäiskansojendekolonisaatiostaelihalustairrottautuakolo-
nialistisestamenneisyydestäjakulttuurienhaltuunotosta,jatkuueri
puolillamaailmaa.Jälkikoloniaalinenkulttuurintutkimus,jonkavii-
tekehykseenalkuperäiskansatutkimuskinvoidaanlukea,eisitoudu
tiukastitiettyihinparadigmoihinvaanpyrkiiyhdistämäänerilaisia
teoreettisiajametodisialähtökohtiajarikkomaantieteidenvälisiära-
joja(Hall1992,1999;TuhiwaiSmith1999).Myösalkuperäiskansa-
tutkimuksessaonpyrkimyksenämonitieteinenlähestymistapa,mikä
käyhyvinyhteennäidenkansojenholistisenmaailmankatsomuksen
kanssa.Siinäpyritääntutkimuksenlähentämiseenmuuhunyhteis-
kuntaansekäteorianjakäytännönlähentämiseen.(Ks.Kulonen&
al.2005.)

Merkittäväätässädiskurssissaonse,ettäei-läntiset,pitkäänpel-
kästääntutkimuksenobjekteinaolleetihmisetjakansatnousivatvas-
tustamaanetnosentrismiäjaläntistentutkijoidenedustamaaauktori-
teettia.MaoritutkijaLindaTuhiwaiSmithinjulkaisema,radikaaliksi
luonnehdittuteosDecolonizingmethodologies.ResearchanIndigenous
Peoples(1999)oninnoittanutalkuperäiskansojentutkijoitaeripuo-
lillamaailmaaarvioimaanlänsimaistatutkimustakriittisestialkupe-
räiskansojen näkökulmasta ja maailmankatsomuksen kannalta.
Tutkijanmukaantutkimusnäkökulmaonollutuseimmitenetnosent-
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ristä,toiseuttavaajakolonisoivaa.TuhiwaiSmithkokeealkuperäis-
kansojenolevanlänsimaisentutkimuksenjayhteiskunnanalistamia,
eikäsensuhtautuminennäihinkansoihinoleollutpositiivista.

Monetalkuperäiskansojentutkijat,jotkaovatitsekinsaaneetkou-
lutuksensalänsimaisissayliopistoissa,ovatsitämieltä,ettävallitse-
vassaakateemisessadiskurssissaalkuperäiskansojenepistemologiat
elitietojärjestelmätovatedelleenmarginaalisessaasemassa.Heky-
seenalaistavatmyösyhäavoimemminlänsimaistatutkimustajasen
tuottamaatietoasekämetodologioita, joitahepitävätvieraanaal-
kuperäiskansojenajattelutavalle.Senvuoksipyrkimykseksiontul-
lutdekolonisoidaelipurkaavallitseviateorioitajakehittääuusiaal-
kuperäiskansojenmetodologioita.(muunmuassaKuokkanen2007a,
2007b;Stordahl2008;TuhiwaiSmith1999.)Yhteiskunnansyvälle
juurtuneitakäytänteitäonkuitenkinvaikeaamuuttaa.SenvuoksiTu-
hiwaiSmithin(1999:23)mukaanonvälttämätöntädekolonisoida
myösmieli, jottaihmistenajattelutapojavoitaisiindekolonisoidaja
heidätsaataisiinajattelemaanjatoimimaanparemminalkuperäis-
kansakulttuurienlähtökohdistakäsin.

Omallakokemuksellammeonmerkitystä, jamaailmankuvamme
sekä-katsomuksemmevaikuttavattutkimuksentekemiseenakatee-
misenkoulutuksenohella.Ontarpeellistatuodaesillemyösse,mitä
onkokenuthenkilökohtaisellaja/taikollektiivisellatasolla.Kuitenkin
onsyytäollatietoinenomistarajoituksistaanjasiitäasemasta,josta
käsinasioitapohtii,jasitenharjoittaaitse-refleksiivisyyttä.Tämäkos-
keetietenkinkaikkeatieteellistätutkimusta.

Etnosentristenajattelumallien janiiden luomienkategorioiden
kritisoiminentaijopahylkäämineneimerkitseeikäsentokitulemer-
kitälänsimaisenteorianjatutkimuksenhylkäämistä.Kysymysonpi-
kemminkinsiitä,ettäalkuperäiskansojenkysymyksiätulisitarkastel-
latutkimuksessaniidenomistalähtökohdistakäsin,kulttuurinsisältä
päinjasiitä,mitentutkimusvoihyödyttäämyösalkuperäiskansojen
yhteisöjäsekärakentaajavoimistaaalkuperäiskansojenkansallista
identiteettiäjaitsetuntoa.Samallakuitenkintuleevälttääkulttuurien
jaidentiteettienessentialisoimista,sillänykymaailmassakulttuurija
identiteettinähdäänprosesseina,jatkuvastimuuttuvinasekätoisiinsa
sekoittuvinailmiöinä.
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Alkuperäiskansaliiketutkimuskirjallisuudessa

Ensimmäisiä, jotkaovattutkineetsaamelaisliikettä,ovatnorjalaiset,
sosiaaliantropologiHaraldEidheim(muunmuassaErvervogkultur-
kontaktiPolmak,1958jaAspectsoftheLappishminoritySituation,
1971)jasosiologiPerOtnes(Densamiskenasjon,1970).Näihinvar-
haisimpiinjulkaisuihinkuuluumyösKarlNickulinteosSaamelaiset
kansanajakansalaisina(1970),jossaNickultarkasteleekansatieteelli-
sestänäkökulmastasaamelaistenyhteiskunnallistatilannettajajärjes-
töelämää.Saamelaismobilisaatiotaja-järjestöjensekäniidenhistoriaa
käsittelevät Regnor Jernslettenin pro gradu -tutkielma Samebeve-
gelseniNorge.Idéogstrategi(1998)jaPatrikLantontutkimusTi-
denbörjarpånytt.Enanalysavsamernasetnopolitiskamobilisering
iSverige1900−1950(2000)keskittyvätaikaan1900–1960eliajanjak-
soon,jolloinvaltioidenharjoittamaassimilaatio-elisulauttamispoli-
tiikkasaamelaisiakohtaanolikovaa.

Vähitellenalkuperäiskansojajasaamelaisiakoskevassatutkimuk-
sessaonsiirryttykohtinykyaikaa.NorjassasosiaaliantropologiVigdis
StordahljulkaisiväitöskirjansaSameidenmoderneverden.Endringog
kontinuitetietsamisklokalsamfunn(1996),jossahänkeskittyysaa-
melaisuudenproblematiikkaanmodernisoituvassasaamelaiskyläs-
sä,NorjanKarasjoella.Suomensaamelaistenmobilisaatiotaovatvii-
meaikoinatutkineetJukkaNyyssönen(”Everybodyrecognizedthatwe
werenotwhite.”SamiIdentitypoliticsinFinland,1945−1990,2007),
ErkkiPääkkönen(Saamelainenetnisyysjapohjoinenpaikallisuus.Saa-
melaistenetninenmobilisaatiojapaikallisperusteinenvastaliike,2008)
jaSannaValkonen(Poliittinensaamelaisuus,2009).Veli-PekkaLehto-
laonkäsitellytsaamelaisliikettäuseissaartikkeleissajateoksissa,ku-
tenSaamelaiset–historia,yhteiskunta,taide(1997)jaSaamelaisten
parlamentti(2005).

Alkuperäiskansojakäsittelevää tutkimustaonharjoitettu saame-
laisessakontekstissaerityisestiTromssanyliopistossa,jonneonvuon-
na2008kehitettyalkuperäiskansojenopetusohjelma.Tromssanyli-
opistonSaamentutkimuksenkeskusjaSámiAllaskuvla,Saamelaisten
korkeakoulujulkaisevatSámidieđálašáigečála-nimistätieteellistäai-
kakauskirjaa, jossa ilmestyysaamenkielisiä tieteellisiäartikkeleita ja
kirja-arvosteluja.Alkuperäiskansaliikkeen tutkimuksen uranuurta-
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jaksivoimainitaNorjansaamelaisenhistorioitsijan,HenryMinden,
jolla on alkuperäiskansaliikkeestä useita julkaisuja, kuten artikkeli
TheInternationalMovementofIndigenousPeoples:anhistoricalperspec-
tive julkaisussaBecomingVisible.Indigenouspoliticsandself-govern-
ment(1995).Mindeontoimittanutyhdessämuidentutkijoidenkanssa,
muunmuassaalkuperäiskansaliikettäjaalkuperäiskansojenoikeuksia
käsitteleviäantologioita(IndigenousPeoples.Resourcemanagementand
GlobalRights,2003jaIndigenousPeoples.Self-determinationKnowledge
Indigeneity,2008).Jälkimmäinenjakautuukolmeenosaan:ensimmäi-
sessäkirjoittajienartikkelitonkoottuotsikonIndigenousMovement
andtheirOpponentsalle,toinenosakäsitteleeluonnonresurssejaitse-
määräämisteemanallajakolmasosatarkasteleealkuperäiskansatiedon
politiikkaaelialkuperäiskansatutkimustajasenhaasteita.

Alkuperäiskansaliikkeennousujatavoitteet

1960- ja1970-luvuilla eripuolillamaailmaa, erityisestiAmerikan
mantereella,nousikansalaisoikeuksiavaativiavapautusliikkeitäse-
kärasisminvastaisialiikkeitä,kutentheBlackPower-jaRedPower
-liikkeetsekäjoukkomuitavähemmistö-jaalkuperäiskansojenliik-
keitä.LatinalaisessaAmerikassa,Aasiassa,Afrikassajasirkumpolaari-
sellaalueellasyntyiihmisoikeusjärjestöjä,ympäristöjärjestöjä,naisten
ryhmiäjamuitaetnisiäliikkeitä.Netoivatesilleaivanuusianäkökul-
mia,joitaeiaiemminolluttotuttunäkemääntaikuulemaanpoliitti-
sellakentällä.

Koko1900-luvunajanalkuperäiskansatjamuutetnisetryhmäteri
puolillamaailmaatekivätaloitteitamodernienjärjestöjenperustami-
seksikansallisellajaalueellisellatasolla.Saamelaisetovatolleetalku-
peräiskansaliikkeessäedelläkävijöitäperustaessaanjo1956Pohjois-
maidensaamelaisneuvoston(vuodesta1992Saamelaisneuvosto,kun
Venäjänsaamelaisetliittyivätsenjäseniksi),jonkaesimerkkiosaltaan
inspiroimuitaalkuperäiskansojajärjestäytymiseen.Saamelaisneuvos-
tontavoitteenaonharjoittaasaamelaispolitiikkaaylivaltakuntienra-
jojen,edistääyhteenkuuluvuuttaerisaamelaisryhmienvälillä,käsitel-
läsaamelaiskysymyksiälaajasti,tehdäsaamelaisiajasaamelaisasioita
tunnetuksisekätoimiakoordinaattorinakonkreettistentulostenai-
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kaansaamiseksikaikkiensaamelaistenhyväksi.Alkuperäiskansojen
ponnistelutjohtivattuloksiinlaajemminvasta1960-luvunloppupuo-
lella, jolloinalkuperäiskansojenliikehdintäalkoilevittäytyäAmeri-
kanmantereenjalaajanarktisenalueenkauttamuuhunmaailmaan.
PerustettiinsellaisiaalueellisiajärjestöjäkuinAmericanIndianMove-
ment(AIM),InuitCircumpolarConference(ICC),TheInternational
IndianTreatyCouncil(IITC),TheCo-ordinatingBodyofIndigenous
PeoplesoftheAmazonbasin(COICA)jaTheCoordinatingBodyofIn-
dianPeoples(CORPI).

Alkuperäiskansojen maailmanneuvosto (engl. the World Council of
IndigenousPeoples,WCIP)perustettiin1975KanadassaPortAlbernissa.
AlkuperäiskansojenmaailmanneuvostoonliittyijärjestöjälaajastiAme-
rikan mantereelta, arktiselta alueelta ja Tyyneltä valtamereltä.Alkupe-
räiskansojen maailmanneuvosto on ensimmäinen alkuperäiskansojen
omasta aloitteesta syntynyt maailmanlaajuinen järjestö. Ajatus maa-
ilmanlaajuisen järjestön perustamisesta oli syntynyt Tukholman kan-
sainvälisessäympäristökonferenssissa1972javuottamyöhemminKöö-
penhaminassa pidetyssä sirkumpolaarisessa konferenssissa. Näissä
konferensseissa WCIP:n tuleva puheenjohtaja, kanadalaisen National
Indian Brotherhood -nimisen alkuperäiskansajärjestön johtaja George
Manuel ja varapuheenjohtaja, Saamelaisinstituutin johtaja Aslak Nils
Sara,tapasivatensimmäisenkerrantoisensajakehittivätyhdessäajatus-
taglobaalisenalkuperäiskansajärjestönperustamisesta.WCIP:ntarkoi-
tukseksi määriteltiin sen perustamiskonferenssissa yhtenäisyyden vah-
vistaminen alkuperäiskansojen kesken, informaation välittäminen ja
kansallistenalkuperäiskansojenorganisaatioidenvoimistaminen.WCIP
pyrki parinkymmenen vuoden historiansa aikana mahdollisten fyysis-
ten ja kulttuuristen kansanmurhien estämiseen, rasismin vastustami-
seen,alkuperäiskansojenpoliittisten,taloudellisten,sosiaalistenjakult-
tuuristenoikeuksienturvaamiseenjavahvistamiseen.

1970-luvunlopulla inuittienyhteistyöjärjestö InuitCircumpolar
Conference(ICC)syntyiyhdistämäänKanadan,Alaskan,Grönlannin
jaTšukotkanVenäjäninuitteja.Inuittienvahvapoliittinenliikejohti
GrönlannineroonEuroopantalousyhteisöstäjalaajaanitsehallintoon
1970-luvulla.Tämäolisysäyslaajemmallearktistenalkuperäiskanso-
jenkeskinäiselleyhteistyöllesekäkokoarktisellealueellisellejärjestö-
toiminnalle.
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Venäjän saamelaisten jamuidenalkuperäiskansojenkansainvä-
linennäkyvyysalkoi,kunNeuvostoliitonvähälukuistenpohjoisten
alkuperäiskansojen liitto (englanniksi theAssociation of Small In-
digenousPeopleoftheSovietNorth)perustettiinmaaliskuussa1990
Moskovassa.JärjestönensimmäinenpuheenjohtajaVladimirSangi
osallistuiYK:nalkuperäiskansojentyöryhmänistuntoonGeneves-
säheinäkuussa1990tavoitteenaansaadaILO-sopimusratifioiduksi
Neuvostoliitossa.HantikirjailijaJereminAipinpitipuheenYK:nalku-
peräiskansojenvuosikymmenen1994–2003avajaisjuhlatilaisuudessa
NewYorkissajoulukuussa1993Venäjän,GrönlanninjaSápminalku-
peräiskansojenpuolesta.

Alkuperäiskansoillaolivahvaroolimuunmuassaensimmäisissä
kanadalaisissasuunnitelmissaArktisestaneuvostosta.Tällöintavoit-
teenaolikytkeämukaanalkuperäiskansatjaheidänekologinentietä-
myksensä.Kolmealkuperäiskansojenjärjestöä,ICC,Saamelaisneu-
vosto(neljänmaansaamelaistenjärjestöjensateenvarjojärjestö)jaVe-
näjänpohjoistenalkuperäiskansojenliitto,johonkuuluuyli30Venä-
jän,SiperianjaKaukoidänarktistakansaa,ovatsentäysvaltaisiajäse-
niä.

Vuonna1993perustettiinNorjanulkoministerinaloitteestatoi-
nenyhteistyöelinarktisellealueelle,Barentsineuroarktinenalue, jo-
honmyösonladattupaljontoiveitapohjoisimmanEuroopantulevai-
suudestajajohonsaamelaiskäräjätjaSaamelaisneuvostoosallistuvat.
TämänjärjestönsihteeristötoimiiKirkkoniemessäNorjassa,jaLuu-
järvellätoimiialkuperäiskansojen,erityisestiVenäjänsaamelaisten
asioistavastaavatoimisto.Näinalkuperäiskansajärjestötovatlevittäy-
tyneetpaikallisenyhteisönjapaikallistenintressientasoltaalueellisel-
lejakansainväliselletasollekohtaamaanjatukemaantoinentoisiaan.

Alkuperäiskansatoimijatovatosallistuneetalustaalkaenaktiivi-
sestikansainvälisiinfoorumeihin.Niidentarkoituksenaonolluten-
nen kaikkea ottaa osaa ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja sorrosta
käytyynkeskusteluunmaailmanerijärjestöissäjainstituutioissa.Al-
kuperäiskansatoimijoidentavoitteenaonollutpaitsivalvoakansain-
välisiäsopimuksia,osallistuamyösitsesopimustenvalmisteluun.He
ovatraportoineeterikansainvälisissäkonferensseissa,kokoontumi-
sissajatilaisuuksissasiitä,ettäpääväestöönnähdenalkuperäiskansat
ovatedelleenköyhempiä,heilläonmuunmuassahuonompiterveys,
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alempikoulutustasojaalempielinajanodote.Alkuperäiskansojenoi-
keudettoteutuvatedelleenmuitakansojaheikommin.Tämäkoskee
myösniitäalkuperäiskansoja,jotkaasuvatkehittyneissämaissa,ku-
tenKanadassajaAustraliassa.Alkuperäiskansojenoikeus-jasuojelu-
kysymykseensisältyyyksilönoikeuksienlisäksivahvakollektiivinen
elementti,sillänämäkansatvaativatitsemääräämisoikeuttaomissa
asioissaan.

AlkuperäiskansatYK:ssa

Monetalkuperäiskansojenjärjestöistäsaavuttivatneuvoa-antavaneli
NGO-asemanYK:ntaloudellisessajasosiaalisessaneuvostossa(UN
EconomicandSocialCouncil−ECOSOC)1970-luvunlopulla.Neu-
voa-antavastatusoikeuttaaniitäosallistumaanerilaisiinkansainväli-
siinjahallitustenvälisiinkokouksiinjakonferensseihin.Tällaisensta-
tuksensaivatensimmäistenjärjestöjenjoukossaSaamelaisneuvosto
(Norjan,Ruotsin,SuomenjaVenäjänsaamelaistenyhteistyöjärjestö)
jaAlkuperäiskansojenmaailmanneuvosto.Näilläkahdellajärjestöllä
onolluthyvinmerkittäväroolialkuperäiskansojenasioidenluotsaa-
misessajamonienneuvottelukokoustenjärjestämisessä.

1980-luvulla lähti liikkeellealkuperäiskansojenintegroituminen
tiiviimminmaailmanyhteisöön.YK:nrotusyrjinnänjavähemmistö-
suojelunalatoimikunnannimittämänerityisraportoijanJoséR.Mar-
tínezCobonYK:llevuosina1981–1984luovuttamatutkimusalkupe-
räiskansojentilanteesta(Studyoftheproblemofdiscriminationagainst
indigenouspopulations)jaalkuunpäässytalkuperäiskansojenkeski-
näinenyhteistyösekäalkuperäiskansajärjestöjenjahallitustenväli-
nentoimintajohtivat1982YK:ssaerityisenalkuperäiskansojenasioi-
takäsittelevänelimen,Alkuperäisväestöjentyöryhmän(engl.Working
Group of Indigenous Populations; myöhemmin Working Group of
IndigenousPeoples)perustamiseenihmisoikeustoimikunnanalatoi-
mikunnanalaisuuteen.

Alkuperäisväestöjentyöryhmäntehtävänäolitarkastellaalkupe-
räiskansojen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisessä ja
suojelemisessatapahtuvaakehitystäjahuomioidaalkuperäiskanso-
jenoikeuksiakoskevienstandardienkehittäminen.Työryhmäänkuu-
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luialatoimikunnanasiantuntijoita ja jäseniä.Sekokoontuivuosit-
tainheinäkuunviimeiselläviikollaGenevessä.Työryhmäoliavoin
kaikillealkuperäiskansojenjärjestöille,niidenyksittäisilleedustajille,
erilaisilleei-alkuperäiskansojaedustavilleNGO-järjestöille(hallitus-
tenulkopuolisillejärjestöille)jamuilleasiastakiinnostuneille,kuten
tutkijoille.Mahdollisimmanmonenalkuperäiskansanosallistumis-
tatyöryhmäänalettiintukeataloudellisestivuonna1985,jolloinsitä
vartenperustettiinomarahasto(VoluntaryFundforIndigenousPo-
pulations).RahastossaistuiyksiSaamelaisneuvostonvalitsemajäsen.
(RightsofIndigenousPeoples1998.)

Alkuperäisväestöjentyöryhmässäalkuperäiskansatpääsivätkan-
sainvälisen yhteisön osallistujiksi ja saattoivat siten ilman pelkoa
esittää mielipiteitään omasta tilanteestaan. Näistä toimijoista tuli
varsinaisiamuutoksenmoottoreitamaailmanerifoorumeillajakon-
ferensseissa.Neesittivätkantojaanjatekivätaloitteitasekävaatimuk-
siasiitä,ettäalkuperäiskansojenoikeudettuleesaadaviralliseksiosak-
sikansainvälistäihmisoikeusmekanismia.(ReportoftheWGIPonits
eleventhsession.E/CN.4/Sub.2/1993/29,23August1993.)

Alkuperäiskansaliikkeenhuippuhetkiäkoettiinalkuperäiskanso-
jenvuodenjuhlaistunnossaYK:nyleiskokouksessaNewYorkissajou-
lukuun10.päivänä1992sekäalkuperäiskansojenvuosikymmenen
avajaisissa1994.Kansainvälistäalkuperäiskansojenpäiväävietetään
9.elokuuta.YK:nkansainvälistäalkuperäiskansojenvuosikymmen-
tä1994−2003onjatkettutoisellavuosikymmenellä.Vuosikymmenen
samoinkuinalkuperäiskansojenkansainvälisenvuodenkinmerkitys
onkuitenkinjäänytlähinnäsymboliselletasolle.2000-luvullaalkupe-
räiskansaliikkeenglobaalitoimintakeskittyyNewYorkissajärjestettä-
vienPysyvänfooruminvuosittaistenkokoustenympärille.

Alkuperäisväestöjentyöryhmänonnistuneistaistunnoistahuoli-
mattaalkuperäiskansatajoivatpysyvänalkuperäiskansojenelimen
perustamistaYK:hon1990-luvunalustaalkaen, jasitenalkuperäis-
kansojenasioitakäsitteleväPysyväfoorumi(PermanentForumfor
IndigenousIssues)perustettiin2002.Huomionarvoistaon,ettäelimen
nimessäeiesiinnyalkuperäiskansoilleoleellistatermiä’peoples’,mikä
kuvaasitä,kuinkavaikeaahallitustenonpäästäyhteisymmärrykseen
alkuperäiskansojenitsemääräämisoikeusasiasta.
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PysyväfoorumipalveleeYK:ntalous-jasosiaalikomission(ECOSOC)
neuvoa-antavanaelimenä,jonkatoimivaltuuksiinkuuluukeskustella
talouteenjasosiaaliseenkehitykseen,kulttuuriin,ympäristöön,kou-
lutukseen,terveyteenjaihmisoikeuksiinliittyvistäasioista.Foorumi
voiantaasuosituksiasuoraanmainitullekomissiollejaYK-järjestel-
mäneriohjelmille,rahastoillejatoimistoille.

Pysyväänfoorumiinkuuluu16riippumatontaasiantuntijaa,jois-
tapuoletonvaltioidenjapuoletalkuperäiskansojenedustajia.Sen
puheenjohtajanatoimiialkuperäiskansojenedustaja.Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksivalittiinsaamelainen,professoriOleHenrikMagga,
jotaseurasiIgorot-alkuperäiskansaankuuluvaVictoriaTauli-Corpuz
Filippiineiltä(vuoteen2010).NykyäänGenevessätoimiimyösuusi
alkuperäiskansojentyöryhmä,jotajohtavatalkuperäiskansaedusta-
jatjajokajatkaaAlkuperäisväestöjentyöryhmäntyötä.YKonnimit-
tänyt2008uudeksialkuperäiskansojenerityisraportoijaksiprofessori
JamesAnayanArizonanyliopistosta.

AlkuperäiskansojentyöryhmäsekäYK:nalkuperäiskansojenasioi-
tahoitavajavalvovaPysyväfoorumiovat lisänneettietoisuuttaal-
kuperäiskansoilletärkeistävaatimuksistajaasioistasekäedistäneet
alkuperäiskansatoimintojenyhdentymistäjakoordinaatiotaYK-jär-
jestelmässä. Näiden elinten istuntoihin osallistuneiden määrä on
noussutvuosienmittaanennätysmäisensuureksi:esimerkiksiPysy-
vänfooruministuntoonvuonna2008osallistuiperätiyli3000alku-
peräiskansojenjahallitustenedustajaa.Tämäonosoituselintensaa-
vuttamastapainoarvostajaarvostuksestasekäniidenkyvystätehdä
konkreettisiaaloitteitaalkuperäiskansojensekänaistenjalastenase-
manparantamiseksi.Nykyäänalkuperäiskansojennäkökulmasisäl-
tyyentistäparemminjakokonaisvaltaisemminYK:njasenerityisjär-
jestöjentyöhön.

Saamelaisenalkuperäiskansankulttuurijaoikeudet

Saamelaisliike:kulttuuri,kielijaopetus

Saamenkulttuurinjakielentilanneonvahvastisidoksissaniiniden-
titeettiinkuinsaamelaisliikkeeseen.Saamelaisliikekäynnistyi1960-
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luvunlopulla, jolloinsenjohtoonnousinuorisaamelainenakatee-
mineneliitti.Saamelaisliike,sámi lihkadus,merkitseesaamelaisten
paikallista,kansallisistajavaltioidenrajojaylittävääjärjestäytymistä.
Liikkeentavoitteenaonmobilisoidaihmisettoimimaanyhdessäsekä
saadaheidätrakentamaanjavahvistamaansaamelaistenkollektiivista
identiteettiäjayhteenkuuluvuudentunnetta.

Liikeonalustaalkaenkorostanutomankielenjakulttuuristenpe-
rinteidenmerkitystä.Tavoitteenaoliottaahaltuunläheskokonaan
menetettykielisámegiellajakulttuurijatoimianiin,ettänesäilyvät
jasiirtyvätsukupolveltatoiselle.Alkoimäärätietoinenjulkisenhallin-
nonjakulttuuripolitiikanrakentaminen.Kolmenvuoden(vuodesta
1992neljänvuoden)väleinpidetyissäyhteispohjoismaisissasaame-
laiskonferensseissahyväksyttiinsaamelaistenkulttuuripoliittinenoh-
jelma(1971)japoliittinenohjelma(1980,uudistettu1986)sekäpe-
rustettiinyhteispohjoismainenkielilautakuntaSámigiellalávdegoddi
(1971).Kielilautakunnantehtävänäoliluodayhteinensaamenkirja-
kielijaedistääsaamenkielenvirallistamista.Pohjoissaamenkirjakieli
hyväksyttiinvuoden1978saamelaiskonferenssissa.Vuoden1986saa-
melaiskonferenssissaÅressahyväksyttiinsaamenlippujaSámiSoga
Lávllasaamelaistenkansallislauluksi javuoden1992Helsinginsaa-
melaiskonferenssissasaamelaistenkansallispäiväksipäätettiinhelmi-
kuun6.päivä.Helmikuunkuudettavietetäänsaamelaistenkansallis-
päivänävuonna1917TrondheimissaNorjassapidetynensimmäisen
yhteissaamelaisenkokoontumisenkunniaksi.Saamenkansaajasen
identiteettiä on näin konstruoitu erityisen ”identiteettipolitiikan”
avulla.

Saamelaisliikkeestätuliosamaailmanlaajuistaalkuperäiskansalii-
kettävuonna1975,jolloinsaamelaisetliittyivätAlkuperäiskansojen
maailmanneuvostonjäseneksiSaamelaisneuvostonkautta.Alkupe-
räiskansaliikkeessäkulttuureistaontullutoikeusvaatimustenkohde.
1960-luvullaalettiinpuhuaoikeudestakulttuuriin,jasamallakehittyi
kulttuurinjaoikeudenvahvakeskinäinenyhteys:”Kulttuurijaoikeu-
detonesitettytoisinaanluonnollisiksiliittolaisiksi,toisinaanoudoiksi
vuodekumppaneiksi.”(Cowanetal.2001:3).

Kulttuurisetoikeusvaatimuksetovatnousseetesillealkuperäiskan-
saliikkeenaloitteesta.Sellaisiakäsitteitäkuinkulttuuri,perinne,kie-
li,uskonto,etnisyys japaikallisuuskäytetäänmaahan,ympäristöön
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jaopetukseenkohdistuvienoikeusvaatimustenperustelemiseksisekä
kaikenkaikkiaankulttuurisenitsehallinnonsaavuttamiseksi.Kulttuu-
riatarkastellaanoikeuksiendiskurssienkohteena.Myöskulttuurinen
moninaisuusjaerilaisuuskuuluvatosanaoikeuskeskusteluun,jossa
vaaditaan,että”toisia”tuleekäsitelläoikeudenmukaisesti.Kulttuu-
rinjaluontotiedonhyödyntämisestäontulluterottamatonosaalku-
peräiskansojenidentiteettipolitiikkaasekäpoliittistakielenkäyttöäja
strategiaa.Saamelaiseenkulttuurikäsitykseenkuuluvatpaitsiei-mate-
riaalinen,kutenkieli,myösmateriaalinenkulttuuri,kutenperinteiset
elinkeinotjaluonnonresurssit.

Yksilönjaryhmänoikeuttakulttuuriinjasiitänauttimiseensuojel-
laanuseissakansainvälisissäsopimuksissa,kutenEuroopanneuvos-
tonkansallistenvähemmistöjen suojeluakoskevanpuiteyleissopi-
muksen(1995)artiklassa1(1995),kansalais-japoliittisiaoikeuksia
koskevanyleissopimuksen(KP-sopimuksen)artiklassa27(1966)ja
ILO-sopimuksessanro169,jokakoskeealkuperäiskansojajaheimo-
kansojaitsenäisissävaltioissa(1989).Euroopanneuvostonkansallis-
tenvähemmistöjensuojeluakoskevanpuiteyleissopimuksen1.artik-
lanmukaankansallistenvähemmistöjensekänäihinvähemmistöihin
kuuluvienhenkilöidenoikeuksienjavapauksiensuojeluonkiinteä
osaihmisoikeuksienkansainvälistäsuojelua,jokasellaisenaankuuluu
kansainvälisenyhteistyönpiiriin.KP-sopimuksenartiklassa27täh-
dennetään,ettäniissävaltioissa,joissaonkansallisia,uskonnollisiatai
kielellisiävähemmistöjä,tällaisiinvähemmistöihinkuuluviltahenki-
löiltäeisaakieltääoikeuttayhdessämuidenryhmänsäjäsentenkanssa
nauttiaomastakulttuuristaan,tunnustaajaharjoittaaomaauskonto-
aantaikäyttääomaakieltään.Tämänartiklanyhtenätavoitteenaon
näinkulttuurinensuoja.Tämätarkoittaasitä,ettävähemmistölletu-
leetaatamyösvälttämätönaineellinenperustakulttuurinsailmaise-
miseksi.ILO-sopimuksennro169tavoitteenaonedistää”näidenkan-
sojenosaltaniidensosiaalisia,taloudellisiajakulttuurisiaoikeuksia
kunnioittaenniidensosiaalista jakulttuurista identiteettiä,niiden
tapojajaperinteitäjainstituutioita”(ILO-sopimusnro169,artikla
2.2b).Näidensopimustenmukaanvähemmistöjenjaalkuperäiskan-
sojenkulttuurisetominaispiirteet–kutenkielikin–ovatarvokkaita
janiitätuleesuojella.Nämäsopimuksettukevatpositiivisendiskri-
minaationelipositiivistenerityistoimenpiteidenkäyttämistävähem-
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mistöjenjaalkuperäiskansojenkulttuuristenoikeuksienturvaami-
seksi.

ILO-sopimuksennro169artikla28jaalkuperäiskansojenoikeuk-
sien julistuksen artikla 13 turvaavat alkuperäiskansojen oikeuden
opetukseenjaalkuperäiskansojenkieltensäilymiseen,niidenelävänä
pitämiseenjasiirtämiseensukupolveltatoiselle.MyösYK:nPysyvän
fooruminyksikeskeinenteemaonollutalkuperäiskansojenkielet.
Nämäkieletkuuluvatmaailmanuhanalaisimpiinkieliin,japessimis-
tisimpienennusteidenmukaannevoivathävitäseuraavansadanvuo-
denkuluessa,elleiuusiaerityistoimenpiteitäniidensäilymiseksi ja
suojelemiseksisaadaaikaan.

Saamenkieltäsuojellaannykyäänerityiselläkielilainsäädännöllä
Norjassa(1992,Samelovenav12juni1987nr56),Ruotsissa(2000,
Lagomnationellaminoriteterochminoritetsspråk2009:724)jaSuo-
messa(1992,Saamenkielilaki15.12.2003/1086).Kielilakienmukaan
viranomaistenonomaehtoisestitarjottavasaamenkielisiäpalveluja,ja
saamenkielenpuhujillaonoikeuskäyttääsaamenkieltäasioidessaan
viranomaisissajaoikeusistuimissa.LaitovatvoimassaSuomessasaa-
melaistenkotiseutualueella(Utsjoki,Inari,EnontekiöjaSodankylän
kunnanLapinpaliskunnanalue)jaNorjassa(9kuntaa)jaRuotsissa
(17kuntaa)saamenkielenhallintoalueella.

Saamelaiskieltenkirjallinenja julkinenkäyttösekäniidennäky-
vyysovatlisääntyneet:saamelaisillaonsaamenkielistätelevisio-jara-
diotoimintaa,jokaoninternetinjadigitaalitelevisionmyötälevinnyt
myössaamelaistenkotiseutualueenulkopuolelle.SaamenkielisiäTV-
uutisiapääkielilletekstitettyinälähetetäänjokaarkipäiväyhteispoh-
joismaisenatuotantona.YleisradioaloittimyössaamenkielisenUnna
Junná-nimisenlastenohjelmanTV-lähetyksetsyksyllä2007,vuosia
NorjaajaRuotsiamyöhemmin.Pohjoissaamenkielinensanomaleh-
tiÁvvir ilmestyykerranviikossaNorjassa.Saamelaistaideonhyvin
elinvoimaistajasilläonkeskeinenasemasaamelaisyhteisössä.Saame-
laiskirjallisuusontuottavintaiteenlajikäsityötaiteen(duodji)ohella.
Nykyäänerityisestinuoretovatkiinnostuneitamodernistamusiikis-
ta,kutensaamenkielisestärock-jarap-musiikistajaelokuva-alasta.
(Ks.Seurujärvi-KarinartikkeliKirjallisuusjataiteetjaGuttormtässä
teoksessa).
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1970-lukuapidetäänsaamenkielenjasaamenkielisenopetuksen
käynnistymisenvuosikymmenenä.Peruskoulu-uudistuksenyhtey-
dessä(Suomessa1972,Norjassa1975)koululainsäädännössävahvis-
tettiinmahdollisuusvanhempienniinvaatiessaantaasaamenkielen
opetustasaamelaisalueillaasuvillelapsille.

1980-ja1990-luvuillatultiinuuteenvaiheeseen,silläsuurialaki-
muutoksiatapahtuierimaissa.Koululainsäädännöntarkoituksena
onedistäävoimakkaastisaamenkielenasemaajasaamelaistenope-
tusta.Suomessasaamenkielenjasaamenkielisestäopetuksestasääde-
täänperusopetuksen,lukiokoulutuksenjaammatillisenkoulutuksen
säännöksissä.Saamenkieltävoidaanopettaaitsenäisenäoppiaineena,
äidinkielenä,vieraanakielenäjavalinnaisenaaineena.

1990-luvullakoulusäädöksiämuutettiinuseaanotteeseensiten,
että kunnille asetettiin velvollisuudeksi järjestää opetusta saamen
kielessä. Suomessa uudistettiin 1998 koko koululainsäädäntö. Sa-
malla turvattiin saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen ra-
hoitus jaerityisestisaamenkielisenopetuksenasemaavahvistettiin
saamelaisalueella.Perusopetuslakiinsisällytettiin1998(Perusopetus-
laki1998/628;629;630)ensimmäistäkertaavelvoiteantaaopetusta
saamelaisalueellaasuvillelapsillepääosinsaameksisekäopettaasaa-
menkieltääidinkielenäoppilaanopetuskielenmukaisesti.Norjassa
astuivoimaan1999uusilainsäädäntö(Lovomgrunnskolenogden
videregåendeopplaeringa(opplaeringslova)1998:1096).Senmukaan
jokaisellaperuskouluikäiselläonsaamelaisalueellaoikeussaadaope-
tustasekäsaamenkielessäettäsaamenkielelläjasaamelaisillaoppi-
lailla lukiokoulutuksessaonoikeussaadaopetustasaamenkielessä.
Ruotsissa1985säädettykoululaki(Skollag(1985:1100)onedelleen
osittainvoimassa.Senmukaanerityisetsaamelaiskoulutkunnallisten
peruskoulujenkanssasäilyivättasavertaisina,vaihtoehtoisinakoulu-
muotoinasaamelaisoppilaille(Skollag1985:1100,8kap.).Kaikkien
saamelaislastenonmahdollistasuorittaaoppivelvollisuutensasaame-
laiskoulussaperuskoulunsijasta.Sellaiselleoppilaalle,jonkatoisentai
molempienhuoltajienäidinkielionmuukuinruotsi,annetaanäi-
dinkielenopetustaoppilaanniinhalutessa,yleensäkaksiviikkotuntia
kullakinluokalla.

Erityiseksihaasteeksiontullutse,ettäsuurinosasaamelaislapsis-
ta,esimerkiksiSuomessa60–70%,asuusaamelaisalueenulkopuolel-
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la.SuomessaVähemmistövaltuutettulaati2008selvityksensaamen
kielenasemastapääkaupunkiseudulla.Selvityksenmukaanpääkau-
punkiseudullaasuvatsaamelaisethaluavatylläpitääsaamenkieltäja
kulttuuriamyöskaupunkioloissa.Käytännössätämäeiolekuitenkaan
toteutunut.Selvitysosoittisuuriapuutteitasaamenkielistenpalvelui-
denjärjestämisessä,erityisesti lastenpäivähoidossajasaamenkielen
opetuksessakouluissa.(Länsman2008.)Vähemmistövaltuutetunsel-
vityksessäjahallituksenvuoden2009ihmisoikeuspoliittisessaselonte-
ossaehdotetaansaamenkielenelvyttämisohjelmanaloittamistakoko
maassajakolmivuotistakielenelvyttämisenpilottihankettaSuur-Hel-
singinalueelle.Tilanne,jossasaamelaisalueenulkopuolellaasuvatlap-
set januoret jäävät ilmansaamenkielenjakulttuurinopetusta,on
johtamassasaamenkieltäpuhuvienihmistenmäärännopeaanvähe-
nemiseenjasaamelaistenkielenjaidentiteetinvaihtumiseen.

Lisäksikoululaitoksellaonollut jaonedelleenmyösnegatiivisia
vaikutuksiasaamelaisuuteen,silläseonvaltakulttuurinjärjestelmä-
näedistänytsulautumistaenemmistöönjasaamelaistenomientieto-
järjestelmien,arvojenjamaailmankuvansyrjäyttämistä.Senvuoksi
onvaadittukoulujärjestelmändekolonisoimistasiten,ettäsensisältö
vastaaparemminsaamelaisiaarvojajaperinteitä.Saamelaisistatun-
tuu,ettäheovatedelleennäkymättömiätässäjärjestelmässä.Esimer-
kiksivaltaväestönkoulukirjoissakäsitelläänsaamelaisuuttahyvinvä-
hän,jakäsittelyrajoittuuuseinmenneessäaikamuodossaesitettyyn
lyhyeenkommenttiin.Niissäkuvataansaamelaisuuttayleensähyvin
essentialisoivasti.(Kuokkanen2007b:151–152.)

Oikeusitsemääräämiseen:kulttuuri-itsehallinto,
maaoikeudetjaperinteisetelinkeinot

YK:nalkuperäiskansojentyöryhmänjaPysyvänfoorumintulokselli-
nentoimintaonjohtanutsiihen,ettäobjekteistaontullutsubjekteja,
joidenääntäkuunnellaanjajoitaarvostetaanenemmänkuinkoskaan
aiemmin.Saamelaisetovatolleet liikkeenperustajiasekäaktiivisia
osallistujiajamuidenalkuperäiskansojentukijoitaerikansainvälisil-
läareenoilla.Nämäsubjektitovatalkaneetpurkaaentisiärakenteita
sekäluodauusiaulottuvuuksiajaidentiteettejä.Neeiväthaluaenää
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esiintyämenneisyydenuhreina,vaanpikemminkinniistäontullutit-
sestääntietoisiajaluotettaviakansainvälisiäkumppaneita,jotkapyr-
kivättasavertaisuuteenmuidentoimijoidenkanssajajoillaonannet-
tavaamuille.

Yksikeskeisimmistäalkuperäiskansaliikkeentuottamistadiskurs-
seistaonse,ettänämäkansateivätenäähaluasamastuapelkästään
etnisiksiryhmiksi javähemmistöiksi.Alkuperäiskansastatus toisin
kuinvähemmistöstatusoikeuttaaitsemääräämiseenomissaasioissa.
Norjassasaamelaisetovatjulistautuneetalkuperäiskansaksi,jollaon
erityinenitsemääräämisoikeus.Norjansaamelaiskäräjäteienäähy-
väksyvähemmistömääritelmääsaamelaistenkohdalla.ILO-sopimus
nro169,jonkavalmisteluunalkuperäiskansatoimijatosallistuivatja
jonkaPohjoismaistavainNorjajaTanskaovatratifioineet,onmerkit-
täväasiakirjamyösalkuperäiskansojenosallistumisoikeuksienkan-
nalta.Suomieiolevoinutratifioidasopimusta,koskasaamelaisten
maaoikeudetovatvieläselvittämättä.

Pohjoismaista alkuperäiskansojenedelläkävijä ja suunnannäyt-
täjäonNorja,jotaSuomijaRuotsiseuraavat.SuomessajaRuotsis-
sasaamelaiskäräjilläonheikommattaloudellisetresurssitkuinNor-
jassa,jaseonyksisyysiihen,ettänäidenkahdenmaansaamelaisten
edustuselimetovat jääneetpaljoltineuvoa-antavienelimien tasol-
le.Norjassaonmyöstulluttavaksi,ettäsaamelaisasioistavastaaval-
laministerilläonsaamelainenvaltiosihteeri,jonkatehtävänäontoi-
miaministerinsäneuvonantajanasaamelaisasioissa.Useinhänmyös
edustaaministeriäänkansallisillajakansainvälisilläfoorumeilla,kun
kyseonsaamelaistenasioista.RuotsissajaSuomessaeiolevastaavaa
käytäntöä.

VaikkaILO-sopimuksenvalmisteluvaiheessa todettiin,että itse-
määräämisoikeusjasensisällöntarkempimäärittelykuuluvatYK:n
korkeimmilleelimellesekäviimekädessävaltioille,sopimuskorostaa
kuitenkin,ettäalkuperäiskansojentaloudellisen,sosiaalisenjasivis-
tyksellisenkehityksentuleeollaniidenomassavalvonnassa.Lisäksi
niillätuleeollaerityinenoikeusosallistuaitseäänkoskeviinpäätöksiin
jamahdollisuusvaikuttaaniihin.Sopimustakaavahvanosallistumis-
oikeudenvaltiollisten,alueellistenjapaikallistenasioidenhoidossa.
Tämänlisäksionhuomattava,ettäsopimusedellyttääalkuperäiskan-
soillekollektiivisenmaanomistus-jahallintaoikeudentunnustamis-
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ta.Kuitenkinonhuomattava,ettävainharvoillanäistäkansoistaon
maitaanjaalueitaantaikulttuuriaankoskevaaitsenäistäalueellista
lainsäädäntövaltaa.

Alkuperäiskansojenoikeuksistapuhuttaessaihmisoikeudet,maa-
oikeudetjaympäristökysymykset,kulttuurisetjakielellisetoikeudet
sekäoikeusitsemääräämiseenkytkeytyvättoisiinsa, jasilloinpuhu-
taanerityisestikansojenkollektiivisistaoikeuksista.Maa-jaympäris-
töoikeudetovatnousseetyhdeksioleellisimmistakysymyksistäalku-
peräiskansojenoikeuksistapuhuttaessa.Alkuperäiskansojenmaitaei
voivaihtaamuihinrajattuihinoikeuksiineikäitsemääräämisoikeutta
voivaihtaaesimerkiksiyksityiseenoikeuteen.Maaoikeuksiaperustel-
laanikimuistoisilla(timeimmemorial)nautintaoikeuksilla.Maaoi-
keudetovattärkeäosahistoriallistakollektiivistaidentiteettiä.(Dahl
1996:15–31.)

Norjassa hyväksyttiin 2005 Finnmarkinlaki (Ruijanlaki), jonka
mukaanFinnmarkin(Ruijan)valtionmaatsiirtyvätuudenhallinto-
elimen,Finnmarkinkiinteistön,haltuun.SuomessajaRuotsissasaa-
melaistenmaaoikeuksiakoskevatkysymyksetovatolleetpitkäänsel-
vitettävinä.Suomensaamelaistenkotiseutualueellaoleviamaitaon
yleisestipidettyvaltionmetsämaina, joitaMetsähallitushallinnoi.
Saamelaisasiainneuvottelukuntaehdotti1990maidenpalauttamis-
tasaamelaisilleuudelleenperustettavienlapinkylienomistamiksisaa-
melaisyhteismaiksi.Ehdotussaikuitenkinristiriitaisenvastaanoton.
Maaoikeuksienselvittäminenonvuodesta1993alkaenollutsaame-
laisvaltuuskunnan(sittemminsaamelaiskäräjien)tehtävänä.(Ks.Joo-
natässäteoksessa).

SuomessajaRuotsissasaamelaistenmaa-javesioikeuksienratkai-
semattomuudestaontullutongelmaennenkaikkeasaamelaistenpe-
rinteistenelinkeinojenharjoittamiselle.Saamelaistenperinteisetelin-
keinotjoutuvatväistymäänmuidenmaankäyttömuotojenedessä.

Saamelaistenalkuperäiskansakulttuuriperustuumaan,vedenjaluonnon-
rikkauksienhyödyntämiseen.Saamelaistenperinteisiinelinkeinoihinku-
tenporonhoitoon,kalastukseen,metsästykseen,käsityöhönjaluonnon-
tuotteidenkeräilyynperustuvaelämäntapaja identiteettionainaollut
riippuvainen maa- ja vesialueiden käytöstä. Saamelaisten asuttamalla
alueellaluonnonvuotuinenkasvuonhidasta,jotensaamelaisetovathar-
joittaneetkulttuuriaanjaelinkeinojaanlaajoillaalueillaluonnonkestoky-
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vynjatuotonhuomioiden.Asuinpaikkaonmääräytynytelinkeinonvuo-
tuiskierron,esimerkiksiporojenlaidunkierronmukaisesti.Saamelaisten
tilapäisistäasumuksistaeiole jäänyt luontoonpysyviämerkkejä, joten
alueidenhallinnassaonvoitavaluottaaperinteiseentietoonsiitä,ketkä
maa-alueitaovathallinneet.(Suomensaamelaiskäräjät2010.)

KP-sopimuksenartiklalla27suojatunalkuperäiskansojenkulttuu-
rimuodonkatsotaanerityisestialkuperäiskansojenosaltakattavan
myösniidenmaankäyttöönperustuvanelämäntavanjasiihenliittyen
niidenperinteisetelinkeinot.Saamelaistenporonhoitokuuluuartik-
lassatarkoitettujenperinteistenelinkeinojensuojanpiiriin.Ruotsissa
jaNorjassaporonhoitoonsaamelaistenyksinoikeustoisinkuinSuo-
messa.Poronhoitoonmitäsuurimmassamäärinsaamelaiskulttuu-
riaylläpitäväelinkeinojasaamelaisenkulttuurintärkeäperuspilari.
Perinteinenporonhoitoonelämäntapaeikäpelkkälihatuotannolli-
nenelinkeino.Saamelaisdiskurssissapainotetaanluontoyhteyttä ja
senkauttasyntynyttäluontotietouttasekäluonnonjakulttuurinliit-
tymistäyhteen.Luontojakulttuurieivätolevastakkaisiakäsitteitä
vaankuuluvaterottamattomastiyhteen.Jokaisellakansallaonyhteys
luontoonjossakinmuodossa.Luontovaikuttaamerkittävästivuosi-
tuhansienajanluonnostaelantonsahankkineenihmisenelämäänsil-
loinkin,kunyhäharvempielääluontaistaloudesta.Saamelaisistaenää
10–20%harjoittaaporonhoitoapääasiallisenaelinkeinonaan.Saame-
laistenluontoyhteysilmeneeerityisestikielessä:siinäonsatojalunta
(muohta),poroa(boazu)sekämuitaluontoajaporonhoitoakuvaavia
sanoja(ks.Eira1984).Tämäsanastovälittääarvokastakulttuurista
tietoajaperintöäsukupolveltatoiselle,jasenmenettäminenolisisiten
kohtalokastayksilöllejakansalle.Tätäperinteistätietouttamyöstie-
teentekijätkäyttävätnykyäänhyväkseenympäristötutkimuksissaan.

Maaoikeusasialiittyypyrkimykseensaadalaajempiitsemääräämis-
oikeusomissaasioissa,kutentaloudellinenitsenäisyys,jokaymmär-
retäänerityiseksioikeudeksipäättääomallaasuinalueellaanympäris-
tönkäytöstäjamahdollistenluonnonvarojenhyödyntämisestä.Siihen
pyritään myös Pohjoismaisessa saamelaissopimusluonnoksessa,
jonkaratifiointiaparhaillaanvalmistellaanSuomessa,Ruotsissa ja
Norjassajajonkatavoitteenaonsäännelläsaamelaisoikeuksiajayh-
denmukaistaaeriPohjoismaidensaamelaisiakoskevaalainsäädäntöä.
(Pohjoismainensaamelaissopimus2005.)
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Lopuksi

Alkuperäiskansaliikeontoiminutaktiivisena,arvovaltaisenaalkupe-
räiskansojenpuolestapuhujanaympärimaailmaasekävaikuttanut
alkuperäiskansojenjaheidänoikeuksiensamyönteiseenkehitykseen
–kaikenkaikkiaandialogiinmuidenkansojenkanssa.Liikkeentoi-
mintaonvastannutalustaastiasetettujatavoitteita,jaseonvaikut-
tanutvoimakkaastimaailmanalkuperäiskansojenyhteistentavoittei-
denjayhteisymmärryksenvahvistumiseen.Alkuperäiskansajärjestöt
ovatonnistuneetyhdessämuidenkansojenkanssakonstruoimaanal-
kuperäiskansa-käsitteenjasenkauttakehittämäänuudenlaisentavan
artikuloidaihmisoikeuksiinjatasa-arvoonliittyviäperustuviapää-
määriä.Neliittyvätnimenomaanlaajaanosallistumisoikeuteenjaeri
kansojenkeskinäiseenkunnioitukseen.Liikkeenkonstruoimaanin-
digenouspeoples-käsitteeseenkietoutuvatläheisestikäsitteetihmisoi-
keudet,kulttuurijaitsemäärääminen.

Alkuperäiskansatutkimus, indigenous studies, on noussut esil-
le1900-luvunviimeisenneljänneksenaikanasamallakunkulttuu-
rintutkimuksessaontapahtunutmuutospoisetnosentrismistäkohti
jälkikolonialismiajatasa-arvoa.Maailmaonmuuttunuttasa-arvoi-
semmaksijamonimuotoisemmaksi,kunmaailmanlaajuinenihmis-
oikeuskulttuurionvahvistunut.Muuttuvassamaailmassamyöskult-
tuurista ja kielellistä moninaisuutta pidetään yhteiskunnallisena
rikkautena.

Alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen hyväksyminenYK:n
täysistunnossasyyskuussa2007olisuuri juhlanaihealkuperäiskan-
soilleparinkymmenenvuodenvalmisteluprosessinjälkeen.Julistus
onalkuperäiskansojenjavaltioidenvälinentärkeäinstrumentti,vaik-
kaseeiolekaanoikeudellisestisitova.Tarkoituksenaon,ettäalkupe-
räiskansajulistusILO-sopimuksennro169(1989)tavoinvoidaanto-
teuttaakäytännössäerivaltioissajamaailmanerialkuperäiskansojen
osallistumistapäätöksentekoonvoidaanvahvistaa.Joissakinvaltiois-
sa,kutenPohjoismaissa,alkuperäiskansojenitsehallintoontoteutu-
nut.Saamelaisetontunnustettualkuperäiskansaksi, jollaonoikeus
säilyttääjakehittääkieltäänjakulttuuriaan.Nykyäänymmärretään,
ettäkulttuuritkutenmyösidentiteetitovat jatkuvanmuutoksenja
sekoittumisentilassa.Saamelaiskäräjätonvaaleillavalittusaamelais-
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tenedustuksellinenelin,jonkakauttasaamelaistenkulttuuri-itsehal-
lintoatoteutetaan.Saamenkielelläonkielilakienmukaanvirallinen
statussaamelaistenkotiseutualueellaSuomessajasaamenkielenhal-
lintoalueellaolevissakunnissaNorjassajaRuotsissa,jasaamenkielen/
saamenkielistäopetustaannetaanesikoulustayliopistoon.
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Pohjoisuusjasaamelaisuus

Suurinosasaamelaisalueestakuuluumaapallonkasvillisuusvyöhyk-
keistätoiseksipohjoisimpaan,boreaaliseenvyöhykkeeseenelitaigaan.
Taka-Lapintuntureidenhuiputyltävätkuitenkinkaikkeinpohjoisim-
paan,arktiseenkasvillisuusvyöhykkeeseen.Saamelaisalueella”arkti-
suus”onkuitenkinetupäässäkorkeudestaeikäpohjoisuudestajohtu-
vaa(ks.Tietolaatikko).

Arktisuusjasubarktisuus

Arktisuusvoidaanmääritellämonellaeritavalla,mm.kasvillisuuden,
kasvukaudentairoutamaanperusteella.Luonnonarktisuusvoiollaseu-
raustaperiaatteessakahdestaeritekijästä:sijainnistakorkeallaleveyspii-
rillätaikorkeudestamerenpinnasta.Tämänvyöhykkeenetelä-taiala-
puolellasijaitseesubarktinenl.esiarktinenvaihettumisvyöhyke,jollaon
joitainpiirteitäarktisestaalueestaolemattakuitenkaantäysinarktinen.
Saamelaisalueenluonnonsubarktisetpiirteetjohtuvatlähinnäsiitä,et-
täTunturi-Lappionpinnanmuodoiltaankorkeaaaluetta.Pohjoisesta
sijainnistaanhuolimattailmasto-olotovatalueellaGolfvirranansiosta
melkolauhatverrattunaesimerkiksivastaavillaleveysasteillasijaitseviin
alueisiinVenäjällätaiPohjois-Amerikassa.Noustaessaylösmerenpin-
nantasostakasvillisuusvyöhykkeetkinmuuttuvathiemansamaanta-
paankuinsiirryttäessäeteläisiltäleveysasteiltakohtipohjoista(Kuva1).
TämäntakiaTunturi-Lapinalueensanotaanolevanorohemiarktistaeli
korkeudesta johtuvaaesi-arktistaaluetta.AinoastaanFinnmarkineli
Ruijanrannikollaarktisuusonaidostipohjoisuudestajohtuvaa.Siellä
maanpinnanmuodotovatkinmatalammatkuinsaamelaisalueenläpi
kulkevassaSkandienvuorijonossa.
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Kuva1.Kasvillisuusvyöhykkeetalueittainjakorkeussuhteidenmukaan.Ala-ark-
tinenvyöhyke,alpiininenvyöhyke,pohjoisboreaalinenvyöhyke,keskiboreaali-
nenvyöhyke,eteläboreaalinenvyöhyke.Arktinenjaalpiininenalueovatpuuton-
tapaljakkaajatundraa,boreaalisetvyöhykkeetmänty-jakuusimetsää.Näiden
vyöhykkeidenväliinjäätunturikoivikko.
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SaamelaistenpääasiallinenasuinseutuonTunturi-LappijaMetsä-La-
pinpohjoisosa.Näinrajattuna”Saamenmaaksi”muodostuvatpuut-
tomientuntureidenlakiosatelipaljakka,niidenalapuolellasijaitseva
tunturikoivuvyöhykesekäouta-elimäntymaanpohjoinenetuvartio-
alue.

Pohjoismaissahavumetsäteivätrajoitusuoraanavotunturiin,vaan
niidenvälissäontunturikoivikkoakasvavans.subalpiineneliesial-
piininenvyöhyke.Tämäonpoikkeuksellista,sillämetsänrajapuuna
koivuonFennoskandianlisäksivainJapanissa(CAFF2001).Joilla-
kinitäisenSiperianalueillametsänrajapuunaonniinikäänlehtipuu,
muttayleisempääon,ettämetsänrajanmuodostaajokinhavupuu.
Tunturikoivunmuodostamametsänrajakieliimerellisestäilmastos-
ta.Tunturikoivuvaatiiesiintyäkseentoisaaltaalhaistalämpötilaakas-
vukaudenaikana,muttatoisaaltariittävääkosteutta,jottasensilmut
puhkeaisivatkeväällä.Pitkältitämäntakiamäntyeiolemetsänraja-
puunaFennoskandiassa,vaansenesiintyminenhäviäävaihettuen
tunturikoivikkojentieltä.Tunturikoivikkoonkinmerkittävävaihet-
tumisbiotooppi,jossasekäpaljakanettähavumetsävyöhykkeenlajit
kohtaavat.

Tunturikoivuon5−10metriäkorkeaksikasvavahieskoivun(Be-
tulapubescens)javaivaiskoivun(Betulanana)risteymä.Tämänala-
lajintieteellinennimionBetulapubescensssp.czerepanovii.Tuntu-
rienrinteilläviimeistenyhtenäistenkoivumetsiköidenhäviäminen
ilmaiseemetsänrajan.Yhtenäisenmetsänrajavyöhykkeenyläpuolella
kasvavatviimeisetväkkärärunkoisetkoivut.Yhäkorkeammallenous-
taessanepienenevät,muuttuvatmatalakasvuisemmiksijalopultahä-
viävätkokonaan.Tämäilmaiseepuolestaanpuurajan,jonkayläpuo-
lellaeikasvaedeskaksimetrisiä”puita”.Metsänrajankorkeuslaskee
pohjoiseensiirryttäessäsiten,ettäesimerkiksiRuotsinAbiskossase
on500−800metriämerenpinnanyläpuolella,EnontekiönKäsivar-
rensuurtuntureillametsänrajasijaitsee600−650metrissä,Saariselällä
Itä-Lapissa450−500metrissä,Utsjoella300metrissäjaFinnmarkissa
Norjassametsänrajatuleevastaanjohyvinmatalalla,noin150−200
metrissä.Koivurajamääräytyyosittainlämpötilanmukaan,sillätun-
turikoivuvaatiiainakin27vuorokauttapitkäntermisenkesän(läm-
pötila≥+10°).Kilpisjärvenrannallaterminenkesäonnoin45vuoro-
kautta,Utsjoellanoin60,Muoniossanoin75jaRovaniemellänoin90
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Kuva2.Kasvilajienmääräväheneekohtipohjoista.

vuorokautta.Tunturikoivuonmelkolyhytikäinenpioneeripuu(van-
himmatyksilötnoinsatavuotiaita),jokaonerikoistunutvaltaamaan
nopeastiuuttakasvualaa,kunsellaistailmaantuuesimerkiksilumen-
vyörymänjälkeen.Koivurajaanonvaikuttanutmyöshakkuutjapo-
rolaidunnus.

Saamelaisetelävättässämetsänjaavomaanrajamaassa.Ekologises-
tisaamelaisiavoitaisiinsiis luonnehtia”metsänrajankansaksi”,sillä
niintärkeääosaametsänrajanäytteleeheidänelämässään.Esimerkik-
siporotlaiduntavatvuorointunturissa,vuoroinmetsässä.Metsänra-
jansijaintimääritteleepitkältisen,missäporotkulloinkinlaidunta-
vat.

Saamelaisalueenluonnolletyypillisiäpiirteitämetsänrajanesiin-
tymisenlisäksiovatsuuretkausittaisetvaihtelutelollisessajaelotto-
massaluonnossa,karuilmastosekäedellisistäseikoistajohtuvalajien
vähäisyys(Hallanaro–Pylvänäinen2002,Kuva2).Kokosaamelais-
alueellavallitseemelkoankara ilmasto, jota luonnehtivatalhainen
vuodenkeskilämpötila,vähäinensadantajasuurivaihteluvalonmää-



60

TuomasHeikkiläjaAnteroJärvinen

rässä.Nämäseikatvaikuttavatsiihen,ettäalueenkasvukausionyli
100päiväälyhyempikuinesimerkiksieteläisessäSkandinaviassa(Ku-
va3).

SuuretvaihtelutovattyypillisintäpohjoistaFennoskandiaa,saa-
melaisaluetta,kuvaavapiirre.Esimerkiksimonillaeläinlajeillavuo-
sittaiset kannanvaihtelut ovat todella suuria. Klassinen esimerkki
tämäntyyppisestäilmiöstäonpiennisäkkäidenjaniitäravintonaan
käyttävienpetonisäkkäidenkannanvaihtelut(Kaikusalo–Angebjörn
1995,Kuva4).Hyvinämyyrävuosinanaalitpystyvätkasvattamaan
tuntureillasuuriakinpoikueita.Myyrienromahdusvuosinapuoles-
taansuurinosanaaleistaeiravintopulanvuoksipystylisääntymään
lainkaan.Samantapaistavaihteluaonhavaittukasveillakin:esimer-
kiksitunturikoivunsiemensatoonpaljonriippuvainenedellisenja
kuluvanvuoden lämpötiloista.Lämpimänäkesänäsiemensatovoi
ollamoninkertainenhuonoonvuoteenverrattuna.Tällaisetsuuret
vaihtelutnäkyvätmuuallakinkasvillisuudessajavaikuttavatsitäkaut-
taesimerkiksiporojenravinnonsaantiin.

Kuva3.KasvukaudenpituusPohjois-Fennoskandiassa.
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Yksityypillinenpiirresaamelaisalueenluonnossaonlisäksijoiden-
kineläinlajienlyhytkestoisetmuttasäännöllisetmassaesiintymiset.
Tunnetuimpiaesimerkkejäovattunturisopulienvaelluksetsekätun-
turimittareidenpuhtaaksikaluamatjapystyynkuolleettunturikoivi-
kot.

Merkittäväsaamelaisalueenluontoa,etenkintalvistaluontoa,mää-
rääväseikkaonvalonmäärässätapahtuvatvaihtelut.Kesälläaurinko
eilaskeuduhorisontinallejopaylikahteenkuukauteen,muttavas-
taavasti talvellaonlähesyhtäpitkäänkestäväkaamosaika.Talvella
vähäinenvalosaneleeeläintenvuorokausirytminsiten,ettäeläimet
ovatliikkeelläkeskipäivänaikoihinvaloisimmanajanjakson.Loput
päivästäeläimetsaattavatlevätäesimerkiksilumikiepissäkylmiäpoh-
joisentuuliavältellen.Lumipeiteonsaamelaisalueellahelpostimetrin
taikahdenkinpaksuinen,jaseasettaaomathaasteensavaikkapapo-
rontalviravinnonsaannille.Onnimittäinhavaittu,ettäpaksulumisi-
natalvinaporojenonhankalakaivaajäkäläälumipeitteenalta,min-
käseurauksenavasatuottoonhuono(CAFF2001,Kuva5).Toisaalta
mereltätulevatlämpöaallotsaattavatsulattaalumenjamaanrajapin-
nan, jokauudelleenjäätyessäänpiilottaaporojentalviravinnonlä-
pipääsemättömänesteentaakse.Tällaisinatalvinaporotnälkiinty-
vätjasaattavatjopakuollanälkään.IlmiöidentakanaonPohjois-ja

Kuva4.NaalinjamyyrienkannanvaihteluPohjois-Suomessa1964−1993.
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Etelä-Atlantinvälillävallitsevanilmanpaine-eronelins.NAO-ilmiön
aiheuttamatsäänmuutokset.Nämämolemmattapauksetovatoivia
esimerkkejäelottomanluonnonvaikutuksistaelolliseenjasitäkautta
saamelaistentoimeentuloon.

Alhainenlämpötilaja lyhytkasvukausinäkyvätmyössaamelais-
alueenlajistomäärässä(Kuva2,s.59).Vainharvatlajitpystyvätsietä-
määnkoviapohjoisenoloja,javieläharvemmatmenestyvätsiellähy-
vin.Esimerkiksiilmanihmisenapuavainseitsemänlintulajiaselviää
Tunturi-Lapintalvesta:kiiruna,riekko,tunturihaukka,tunturipöllö,
korppisekähömö-jalapintiainen.Nämäovatalueentodellisiaalku-
asukkaita.Pohjoiseensiirryttäessäeteläisetlajitkorvautuvatvähitel-
lenpohjoisiinolosuhteisiinsopeutuneillalajeilla.Esimerkiksipeippo
jajärripeippoovatlajipari,joistajälkimmäisenrunsauskasvaavähi-
tellenpohjoistakohtiedellisenmääränvähetessä.

Lajistonvähäisyydestähuolimattatämäeiolekuitenkaankokoto-
tuus.Saamelaisalueellatavataankokojoukkoarktisialajeja,joihinei
juuritörmääeteläisimmilläalueilla.Myösmonienlajiryhmienrun-
saudetovatsuurimmillaannimenomaanpohjoisillaalueilla.Tyypil-
lisiäsaamelaisalueentunnuslajejaovatlinnuistatunturipöllöjasini-
rinta,nisäkkäistänaalijatunturisopuli,kaloistarautuelinieriäsekä

Kuva5.Poronvasa/vaadinsuhdesuhteessalumenmäärään.
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kasvilajeistamonetrikkolajit,jääleinikkijarunsaslukuinenmääräeri-
laisiapajuja.Linnuistakahlaajatkutenjänkäsirriäinen,mustavikloja
keräkurmitsa,sekälisäksisammalet ja jäkälätovatrunsaimmillaan
saamelaisalueella.Niidenelinvoimaistenpopulaatioidensäilymisestä
onvastuunimenomaansaamelaisalueella.

Myösporon(Rangifertarandustarandus)sukujuuretovatsyvällä
pohjoisentunturipaljakalla.Paksuturkkisenaja leveäsorkkaisenase
onsopeutunutkestämäänankariapohjoisenolosuhteita.Senkanta-
muotoonvillitunturipeura,jonkapuolikesymuotoporoon.Joitakin
villejätunturipeurojavaeltaavieläkinFinnmarkinpuuttomallapal-
jakalla.Kesytettyporoonkuitenkinlukumääräisestisyrjäyttänytvil-
litserkkunsa.Euraasianrunsaastakahdestamiljoonastaporostanoin
700000laiduntaasaamelaisalueella(Kemppainenetal.2003).Poroja
käytettiinalunperinvillientunturipeurojenpyynnissähoukuttimi-
na.Nykyisenkaltainenporonhoitokulttuurisyntyivasta1200-luvul-
laLänsi-Norjassa,jostaselevisiRuotsinjaSuomenLappiin1600-lu-
kuunmennessä.

Saamelaisalueenympäristöuhat

ViimevuosinaLapinjakokoSuomenluonnonkohtalostaonpuhut-
tupaljon,koskaonhavaittu,ettäluontovoiköyhtyäjatuhoutuano-
peastikin.Keskiöönonnoussutetenkinmaailmanlaajuinenilmaston-
muutoskeskustelu.Vähemmällehuomiolleovatkentiesjääneetmuut
ympäristönmuutokset, kuten elinympäristöjen häviämien, ilman-
saasteettaimuutihmisenvaikutukset.Sekäluonnonsaastuttamisella
ettäilmastonmuuttumisellalämpimämpäänsuuntaanonmerkitystä
saamelaiskulttuurilleja-elinkeinolle,silläkutenjotodettua,ovatne
poikkeuksellisenkytkeytyneitätoisiinsa.

SuurivuosittainenvaihteluonLapinluonnonnormaalitila.Lapis-
sajosmissäpäteesananparsi”vuodeteivätoleveljeksiä”.Esimerkik-
sikeskilämpötilaltaanlämmintävuottasaattaaseurataerittäinkylmä
vuosi.Näinoliesimerkiksi1955,jolloinvuodenkeskilämpötilaEnon-
tekiönKilpisjärvellälaskiyli2,5astettaedellisvuottaalhaisemmaksi.
Vertailunvuoksimainittakoon,ettäKilpisjärvenvuodenkeskilämpö-
tilanvaihteluvälionnoinneljäastetta(Lähde:Kilpisjärvenbiologinen
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asema).Vastakunluonnonnormaalivaihtelutaivaihtelunnopeus
ylitetään,onsyytähuolestuajaetsiävaihtelulleerityisiäselityksiä.Po-
romiehetesimerkiksitietävät,ettävasamerkinnänajankohtavaihtelee
paljonriippuenkesäntulonaikaisuudestataimyöhäisyydestäjaettä
tämävaihteluontäysinnormaalia.Samallatavallavuotuisetvaihtelut
vesistöjenjäätymisessäjasulamisessavaikuttavatkalastamiseen,joka
onmerkittäväsivutulonlähdeLänsi-jaPohjois-Lapissa.

Eräskesäntulonmittaontunturikoivunlehtiminenelihiirenkor-
vallepuhkeaminen.Lehtienpuhkeaminenjakasvillisuudenheräämi-
nentalvilevostaovatyhteydessähyönteiselämän,mm.sääskien,vi-
riämiseen.Tämäpuolestaanvaikuttaasiihen,milloinporotnousevat
sääskiäpakoonavotunturiinjaovatsielläporomiestenhelpommin
merkittävissä.

Kuva6esittää tunturikoivunhiirenkorvalle tuloaKilpisjärvellä.
Pitkäaikaisenhavaintosarjaneräsarvoonsiinä,ettäsenavullavoi-
daanmäärittääluonnonnormaalivaihtelujaetsiämahdollisillesuu-
rillepoikkeamilleselityksiä.Koivunlehtimisajastaolisisaatutäysin
vääräkuva, jostutkimusolikestänytvainkahdeksanvuotta.Vasta
vuoden1980jälkeenlehtimisaikavaihtelisuuresti.

Kasvihuoneilmiönseurauksenamaapallonilmastoonjolämmen-
nyt0,5−0,8astettaviimeisimmän50vuodenaikana,jasenonennus-
tettumuuttuvanyhälämpimämpäänsuuntaan(IPCC2008).Kahdes-
tatoistalämpimimmästävuodestaviimeisen150vuodenaikana11on
osunutajankohtaan1995−2006.Erityisenmerkittävääonhuomata,
ettämuutoksenonennustettuiskevänkaikkeinvoimakkaimminpoh-
joisiinalueisiin,siisjuurisaamelaisalueelle(ACIA2004,Kuva7).It-
seasiassanapa-alueillaarvioidaannytolevanlämpimintäyli125000
vuoteen(IPCC2008).Muutoksensuuruuseiolekentiesyhtäpelot-
tavaakuinsennopeus.Vertailunvuoksivoidaanmainita,ettämaa-
pallonkeskilämpötilaoliviimeisimmänjääkaudenaikana,siisvielä
18000vuottasitten,noinkuusiastettanykyistäalhaisempi,jostase
nousilähesnykyiselletasolleennoin8000vuodessa.Tätätaustaavas-
tenennustettuilmastonlämpeneminen1−4asteellaseuraavanvuosi-
sadanaikanatuntuuerityisenhurjalta!Maapallonlämpötilaonhei-
lahdellutpaljonennenkin,jasiiheneliötovatpystyneetsopeutumaan
−vaanmitenkäymuutoksennopeudenkanssa?”Eimatkatapa,vaan
vauhti”,totesijoaikoinaanTahkoPihkala.
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Toistaiseksiilmastomallienkaikkiennusteeteivätoletoteutuneet
saamelaisalueella(Järvinen2008).Talviontullutleudommaksi,mut-
ta lunta on satanut vanhaan malliin.Yllättävää kyllä kesäkauden,
kesä−elokuun, lämpötiloissaeioletapahtunutoleellistamuutosta.
Keskiarvoissaeioleerojajavuosienväliseterotovatyhtäsuuriakuin
ennenkin.Kesäisessätunturiluonnossaeiolehavaittavissasuuntauk-
sia,vaanesimerkiksitunturikoivulehtii jajärvistälähtevätjäätjok-
seenkinsamaanaikaankuinaikaisempinavuosikymmeninä.Runoili-
jaEinoLeinonnäkemysvuodelta1902pitääyhäpaikkansa:

Lapissakaikkikukkiinopeasti,
maa,ruoho,ohra,vaivaiskoivutkin.

OnlyhytLapinlinnunlaulu,huvi
jakukkainkukoistusjariemumuu.

Kuva6.TunturikoivunlehtiminenelihiirenkorvalletuloKilpisjärvellä
vuosina1973–2008(AnteroJärvisenkeräämäaineisto).Aikaisintaleh-
timinenoli30.toukokuuta1984(pystyakselinarvo30),myöhäisintä1.
heinäkuuta1982(pystyakselinarvo62).Kolmenkymmenenkuudenvuo-
denkeskimääräinenlehtimisajankohtaoli16.kesäkuuta.
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Saamelaistenjamuidenpohjoistenalkuperäiskansojensekäpohjois-
teneläin-jakasvilajienkannaltakasvihuoneilmiöontietenkinne-
gatiivinenilmiö.Ilmastonmuutostuoväistämättämukanaankasvil-
lisuudenjaeläimistön,ehkäjopakulttuurinmuutoksen.Pohjoiset
ympäristöt−tunturikoivikotjatunturipaljakat−korvautuvatvähi-
tellenhavumetsilläjaviljelysmailla,joihinasettuvataikanaanniihin
sopeutuneeteteläisetkasvi-jaeläinlajit.Skandinaviastasaattavathä-
vitäniintunturiporokuinnaalikin,jamonienjuuripohjoisessarun-

Kuva7.Ilmastonmuutosarktisillaalueilla.
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saideneliöryhmienkutenkahlaajienrunsaudettulevatpienenemään
(ACIA2004).Saamelaisuudenaineelliseksiperustaksi tullee jokin
muukuinporo.

Myösmuutilmastonmuutoksenuhkakuvatsynkentävättaivaan-
rantaa:ääri-ilmiötkutenerittäinkuivattaierittäinsateisetkaudetse-
kämyrskyttulevatluultavastilisääntymään(ACIA2004).Esimerkiksi
lauhatjaksotkeskitalvellavoivathaitatamerkittävästiporojenlaidun-
nusta,josmaassakasvavatjäkälätjäävätjäisenkerroksenallepiiloon.
Sadannanlisääntyminenlisäätulvienriskiä.Toisaalta lumipeitteen
paksuussaattaakasvaa,jossadannankasvuosuutalvikuukausille.Tä-
mätietäisiongelmiamonillelajeille,etenkinporolle,silläpaksunlu-
mipeitteenaltaontyölästäkaivaaesilletalviravintoa.Ilmastonmuu-
toksenonvuodenajoistaennustettulämmittävännimenomaantalvea
(CAFF2001).

Viimeisimpänämuttaeivähäisimpänävaivanatulevatolemaanil-
mastonmuutoksentuomatuudet loiset jaeläintaudit.Lämpimäm-
mänilmastonmukanasaamelaisalueelletulleesiirtymäännytvain
eteläisilläalueillatavattaviasyöpäläisiä.Yksitällainenmerkittäväli-
sähaittaonhirvikärpänen,jonkaonjonyttodettuhuolivanporon
isäntälajikseen(Laaksonenetal.2008),jajokaonjo2008levinnytLa-
pinetelärajoillesaakka.Hirvikärpänenaiheuttaaporoilleylimääräistä
stressiäsekäkarva-jaihovaurioita.Stressikesäkuukausinaheikentää
poronvararavinnonkeräämistätalvenvaralle,minkätakiaheikenty-
nytporomenehtyyhelpomminkovillatalvipakkasilla.Hirvikärpä-
seenverrattaviavitsauksiaonodotettavissamyöslisää,mikäliolosuh-
teetloistenkasvullejaleviämiselleovatsuotuisat.

Ilmastonmuutoksestapuhutaanpaljoneikäsyyttä,sillätoteutues-
saansenaiheuttamatmuutoksetovatmaapallonlaajuisia,erityisen
nopeitajamahdollisestihitaitapalautumaan,mikälinepalautuvatol-
lenkaan.Saamelaisalueenmuitauhkakuviaovatsellaisetmittakaaval-
lisestipienemmäthäiriötekijät,kutenelinympäristöjenhäviäminenja
muutihmistenaiheuttamathäiriöt.

Ilmastonmuutoksestahuolimattasaamelaisalueonsijaintinsaja
pitkienetäisyyksiensäansiostasäilynytmelkokoskemattomanapaik-
kana, ainakin eteläisimpiin alueisiin verrattuna. Esimerkiksi Suo-
menjaNorjansuojelluistaalueistasuurinosasijaitseejuurisaame-
laisalueella,Ruotsinkinsuojelualueistasielläonmerkittäväosa(CAFF
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2001).Suomensaamelaisalueenpinta-alastaonsuojeltuhiemanpai-
kastariippuennoin45−65%.Tunturikoivikotovat lisäksiSuomen
suojelluimpiabiotooppeja−niistäonsuojeltuyhteensä liki90%.
(Raunioetal.2008)Vaanmitenkäysuojeluntulevaisuudessa, jos
pohjoisetkasvillisuusalueetjaniissätavattavatlajitsiirtyvätilmaston-
muutoksenajaminakohtipohjoistajavastassaonvainJäämeri?Suo-
jelualueetvoivatkinollayllättävänväärässäpaikassaeikäuusiavoida
perustaa,josluontoaonkohdeltuhuonostiniidenulkopuolella.Suo-
jeluasaattavatlisäksivaikeuttaakasvinsyöjätuholaistenaiheuttamat
tappiot.Niidenesiintymisenlaajuudenjavoimakkuudenennustetaan
kasvavanilmastonmuutoksenseurauksena.

Tunturipaljakat ja-koivikotovatprosentuaalisestisuojelluimpia
biotooppejasaamelaisalueella(CAFF2001).Tunturiluonnonmer-
kittävimpiätulevaisuudenuhkatekijöitäovatporojenylilaidunnusja
ilmastonmuutos.Pitkäkestoinenvoimakasporolaidunnuserityisesti
kesäaikanaonheikentänytjäkäläistentunturikankaidenja-koivikoi-
denlaatuajapaikoinestänytkoivunuudistumisen(Kuva8).Laidun-
nuspainettapitäisisäädelläjalaidunkiertoakehittää.Perustettavaksi
ehdotetaankokonaanlaidunnuksenulkopuolelle jätettävientutki-
musalueidenverkostoa(Raunioetal.2008).

Eteläisemmällähavumetsävyöhykkeelläsaamelaisetjaporotalous
joutuvatkilpailemaanmuidenelinkeinojenkanssa.Metsätalouden
onpelättyheikentävänporojenlaidunmaita.Matkailunhäiriötekijät
ovatonneksipaikallisia,muttanekinvaikuttavatnegatiivisestijoiden-
kineläinlajien,myösporojen,elämään.Merkittävätulevaisuudenuh-
kaonkasvavakaivosteollisuusjasenpäästöt.Toisaaltaporonhoidon
ympäristövaikutuksetovatsaamelaisalueellanykyisinniinsuuret,että
saamelaisetjoutuvatitsepohtimaanelinkeinonsaekologisuutta.

Onneksijotainpositiivistakinonkerrottavana.Vielä1970-ja1980-
luvuillahappamoituminenolimerkittäväympäristöongelma,mutta
nykyäänsaamelaisalueellaseonlähinnäpaikallinenongelmaKuolan
niemimaalla.Päästövähennyksilläjapuhdistustekniikoillaonrikinja
typenpäästötsaatusaamelaisalueellamelkohyvinkuriin,eivätkäha-
panlaskeumatenääuhkaapohjoistenalueidentulevaisuutta(AMAP
2006).
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Saamelaisetluonnonosanajaluonnonherroina

Ihminenontaipuvainenajattelemaanromanttisesti,silläromanti-
konelämäon ihanaa.Koska saamelaistutkimuksen lähtökohtaon
kuitenkintieteellinen,kukkaiskielionpidettäväsiitäkaukana.Alku-
peräiskansojaeipidäromantisoidajakohdella ikäänkuin”viatto-
minavilleinä”, jotkaelävätsopusoinnussaparatiisimaisenympäris-
tönsäkanssa.Päinvastoin,heidäntekemisiinsäonsuhtauduttavayhtä
kriittisestikuinmuidenkansojentekemisiin,silläseonheidänoman
etunsamukaista.

Saamelaisuusvoidaanmääritelläeritavoinjasillevoidaanlöytää
useitatunnuspiirteitä.Ekologillesaamelaisuusmerkitseeennenmuu-
taihmisenjaluonnonsujuvaayhteispeliäerittäinvaativissa,karuissa
jakylmissäoloissa.

Poroelinkeinotarjoaapäätoimisenelinkeinonalletuhannellejasi-
vutoimisenelinkeinonhiemanuseammalleihmiselle.Rahallisestipo-

Kuva8.PoromäärätPohjoismaissa1900-luvulla.
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roelinkeinokattaakuitenkinvainpienenosankokobruttotuotannos-
ta.PaikallisestiPohjois-Lapissaporoelinkeinollaonkuitenkinsuuri
merkitys.Suomessasaamelaisetomistavatporokannastanoinkol-
manneksen.MuissaPohjoismaissaporonomistusonmuutaminpoik-
keuksinainoastaansaamelaistenyksinoikeus.

Poroelinkeinoonperustunutpohjoisenluonnonekologianhuo-
mioonottamiselle.Poronjajäkälänyhteiseloonsaamelaisuudentu-
kipilareita,silläporoontehokkain”kone”muuttamaanjäkäliensi-
toman niukan aurinkoenergian ihmiselle kelpaavaan muotoon.
Ekologiselleperiaatteelleeliekologisestikestävällepohjalleporonhoi-
donpitäisinykyisinkinperustuavarsinkin,kunpohjoinenympäristö
onmuuttumassaihmisentoiminnanansiostahuonompaansuuntaan
jasenkantokykynäyttäisialenevan.

Erityisestituntureilla,missäollaanelämänsieto-jatuottokyvyn
äärirajoilla,luonnonvarojenkäytönjahoidonpitäisiperustuavank-
kaanbiologiseentietoonjavuosisatojensaatossahyväksikoettuihin
periaatteisiin.Muussatapauksessakanssakäyminenpohjoisenluon-
nonkanssataantuuryöstönasteelle.

Tunturikoivikonliikahakkuutvoivataiheuttaametsänrajansiir-
tymisen alaspäin. Hakkuut, massaturismi ja porojen ylilaidunnus
rikkovatkasvipeitteen.Kehittyväeroosioestääkasvillisuudenjasi-
tenmyösmetsänpalautumisen.Enontekiönhiekkakankaillaeroosio
onuseinsaanutalkunsaporojentaiihmistenpoluilta.Eroosiovaaraa
onlisännytporonhoidonmotorisoituminen:maastomoottoripyörät,
mönkijätjakesäkäytössäolevatmoottorikelkatovaterityisenpahoja
maanpinnantuhoajia(Järvinen1984).

Ekologin ja ympäristönsuojelijan silmissä saamelaiskulttuuriin
liittyykaksihäpeätahraa:toinenonjomainitsemammeylilaidunnus,
toinenonpetoviha.

Ylilaidunnustarkoittaasitä,ettäporojaonliikaaluonnonkanto-
kykyynverrattuna.Porokuuluutunturinluontaiseeneläinlajistoon,
eikäsenkohtuullinenlaidunnusaiheutasielläongelmia,vaanpikem-
minkinedistääjäkälienjamuidenkasvilajienkasvua.Nämävaiku-
tuksetperustuvatporonkykyynkierrättäätunturipaljakanvähäisiä
ravinteita.Liiansuuriporoeloonkuitenkinekosysteemilleriskitekijä.
Miksiporoelosittenonliiansuuri?Siksi,ettänykyisenelintasonyllä-



71

Saamelaisalueenluontojasenmuutokset

pitäminenmaksaaniinpaljon.Onselvää,ettäjäkälääeioletarpeeksi
kaikenmaksamiseen.

Moottoroitujenajoneuvojenyleistyminen,loislääkintäjatalviruo-
kintamuuttivatkuitenkinperustavallatavallaporonhoitoavähentä-
mälläelinkeinonriippuvuuttatalvilaiduntentilastajaluonnonolois-
ta.Talviravinnonantaminenalkoiyleistyäjo1960-luvulla, janytse
onjomelkoyleistä.Talviruokintanostikokosaamelaisalueenporo-
kannanhuippuunsa1990-luvunalussa,jolloinporokantaolilikimil-
joonaeloporoa(ylivuodenikäistäyksilöä).Nyttemminporokanta
onvakiintunutnoin700000−800000paikkeille,joistaSuomessaon
noin200000,Ruotsissanoin250000,Norjassanoin200000jaVe-
näjällänoin80000poroa(Hallanaro–Pylvänäinen2002:204jaKu-
va8).Luonnonkantokyvynarvioimisenkannaltaonkuitenkinsuuri
ongelma,ettäsaamelaisalueelleeioleonnistuttuluomaanluotettavaa
japuolueetontajärjestelmää, jollaporomääriäarvioitaisiin.Nykyi-
selläänkullekinpaliskunnalleasetetaanporomääräkatto,jotaeisaisi
ylittää.Käytännössävalvontaonkuitenkinvaikeaa.

Paliskuntienporotiheydetjäkälälaitumillavaihtelevatsuuresti,eri-
tyisestiporonhoitoavartentarkoitetullaalueellavälillä2−26jamuul-
la5−33eloporoa/km².SuositellutporotiheydetFennoskandianpoh-
joisosassapelkillätalvilaidunalueillaovatkuitenkinvain7−8elopo-
roa/km²,etelämpänämetsäalueella9eloporoa/km².Meilläsopivapo-
rotiheystalvilaitumillaolisialle4eloporoa/km²taisitäkinalhaisempi
riippuenlaiduntenkunnosta(Helleetal.1990).Ympärivuotisillalai-
tumillatiheysvoisiollavain2,5−3,5eloporoa/km².Vaikkalaidun-
kiertopaliskunnissaparantaalaiduntenkäyttöä,esimerkiksiVenäjällä
ihanteellisenapidetääntilannetta,jossatalvilaidunaluesaaainavuo-
denkäytönjälkeenlevätäkaksivuotta.

Viimeksitalvella2007−2008lappilaisissasanomalehdissäkeskus-
teltiinyliluvuista, jaLapinlääninhallitusperäsiporolukujenalenta-
mistauhkasakkojenvoimalla.Samanlainenepisodikoettiinmyöstal-
vella1992−1993.Lopultakato,suomeksisanottunaylilaidunnuksen
aiheuttamaruuanpuutejanälkä,korjaaosanporokatraasta.Ennen
nykyaikaisenhyvinvointivaltionolemassaoloaylilaidunnusjohtiko-
kokansannälkiintymiseentaisentuhoon;nythyvinvointivaltionkor-
vauksettuhoavatkansaasisältäpäin.
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Jäkälämaistahuolehtiminenonporonhoidonperusta.Kokopo-
ronhoitoalueella,muttaerityisestitunturialueilla,kasvillisuusonkui-
tenkinpaikoitellen loppuunkaluttu, ja tämävaarallinensuuntaus
näyttäävainjatkuvan.Laidunnuksenjäljetnäkyvätmaastossajasa-
telliittikuvissa(esim.Wahlströmetal.1992:136).Paikkapaikoinku-
koistavatporonjäkälänummetovatmuuttuneetlaidunnuksenmyötä
varpunummiksi(Käyhkö–Pellikka1993,Hallanaro–Pylvänäinen
2002:205,Kemppainenetal..2003).LisäksiSaamenmaan lajeista
porojenlaidunnukselleherkkiäovatesimerkiksi jääleinikit.Niiden
määräondramaattisestipudonnutMallanluonnonpuistossaluvat-
tatapahtuneenporolaidunnuksenseurauksena(Järvinen–Järvinen,
julkaisematon).

Luonnonriistoporojaapunakäyttäenviittaasiihen,ettäalkupe-
räiskansojenluonnonmukainenelintapajamuuympäristöystävälli-
syysolisivatkinvainmyytti.Hetikunalkuperäiskansoillaonriittävät
välineet−rahajateknologia−neriistävätelinympäristöäänluontoa
yhtälyhytnäköisestijatehokkaastikuinkaikkimuutkinkansat.

Aikaisemminluonnonsuojelijoidenjaporomiestenajatuksetkul-
kivatuseinsamaansuuntaan.Suojelualueetonperustettuharvinais-
tenjauhanalaisteneliölajienviimeisiksiturvapaikoiksitaikansallises-
tiarvokkaidenmaisemakokonaisuuksiensäilyttämiseksijälkipolville.
Luonnossaja luonnostaikänsäeläneetporomiehetymmärsivättä-
män.Nytkunsuojelualueidenulkopuolisetmaatonkaluttu,poro-
miestenkeskuudestaonalkanutkuuluavoimistuviavaatimuksiasaa-
daluonnonsuojelualueettehokkaampaankäyttöön.Tällaisetuutiset
eivätlupaahyvää,josajattelemmeniitäsuunnitelmia,joidenmukaan
Tunturi-Lapissaoleviensuojelualueidenhallintatulisiantaasaame-
laisille.Toisaaltaporomiestensuhtautuminenluonnonsuojelualuei-
siinontodettumyönteiseksi.

Toinenhäpeätahraonsaamelaistenperinteinenpetoviha,jolleon
nykyaikanavaikea löytääekologisesti taiekonomisestipäteviäpe-
rusteita.Tosinlantalaisetkinporonhoitajatovattässämielessäyhtä
syntisiä.Kauansittenpetovihalleolioikeutuksensa.Nykyisinyhteis-
kuntammeonkuitenkinniinturvattujasaamelaistenelämämonil-
taosiltaniinmuuttunut,ettäpetovihakulttuurinkinsoisimuuttu-
van”petojensietokulttuuriksi”.Aikoinaanpetojaolimoninkertainen
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määränykyiseenverrattunaeivätkäpedotsilloinkaantappaneetpo-
rojasukupuuttoon.

Lainaammekatkelmaneräänsaamelaisenkriittisiäajatuksiapeto-
asiasta(Guttorm1993):

Uljaankotkanmehaluammetuhota:setappaaporonvasoja!Sudenem-
mehaluakulkevantuntureillamme,setappaaporoja.Meitsehaluamme
netappaa,jottasaisimmerahaavoidaksemmeostaanopeammankelkan
taiisommanauton,paremmataseettaivaikkapalentokoneen!Riittäähän
näitävälineitä,joillakuvittelemmesaavuttamammeonnen.Javoidaksem-
mehallitaniitätehokkaammin−−jopatunturissanähtysudenjälkikin
ylittääoitisuutiskynnyksenniinradiossakuinlehdissäikäänkuinoli-
sijostakinhyvinluonnottomastaasiastakysymys−melkeinkatastrofis-
ta.Josahmatappaaneljäporoamonituhatpäisestäporotokasta,niinmi-
täseon.

Petovihallaonsaamelaistenkannaltasehuonopsykologinenvaiku-
tus,ettäjatkamallatätätoimintaaentiseenmalliinhemenettävätnii-
denkansojensympatiat,jotkapitävätpetojaoleellisenaosanaluon-
toa.Erityinentuohtumisenaiheonollutkarhujenkevätpyyntijasen
seurauksenaluonnossatoikkaroivatorvotkarhunpennut.Kevätpyyn-
ninjatkamistapaliskuntainyhdistysonperustellutsillä,ettäseonosa
vanhaapohjoistapyyntiperinnettä.Samoinargumenteinmonimen-
neittenaikojenkammottavuusvoitaisiinherättäähenkiin.

Ruotsissaonkokeiltujärjestelmää,jokaonedullinensekäpedoil-
leettäporomiestenjulkisellekuvallejakukkarolle:Ruotsissamakse-
taanpedoista”suojelurahaa”.Kullekinalueelleonsovittupetokiintiö,
japoromiehetsaavatkorvauksensiitä,ettäpetojaeitapetaylisalli-
tunkiintiön.”Suojelurahamalli”otettiinkäyttöönSuomessakin1998
maakotkienkohdalla.Paliskunnanreviirilläolevastamaakotkaparista
saakorvauksen,jokaonsitäsuurempi,mitäparemminpesintäonnis-
tuu(elijoshäirintääonvähän).SuurpetojenosaltaRuotsinkaltaista
petojenmääräänperustuvaajärjestelmääeiSuomessaole.Petovahin-
kojakorvataankuitenkinporonraatojavastaansekäSuomessaettä
Norjassavuosittainmuutamillamiljoonillaeuroilla.Tässäkinasias-
sakaikkionsuhteellista:pedottappavatvuosittainparituhattapo-
roaelivähemmänkuinniitäkuoleeesimerkiksiliikenteessä(http://
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www.mmm.fi/attachments/5fDbyYiFr/5fDi2xxbb/Files/CurrentFile/
mittarit_porotalous.pdf).2000-luvunloppupuolellapetojenaiheut-
tamatporovahingotovatkuitenkinlisääntyneetmerkittävästi(Nor-
berg,Kojola&Härkönen2010:32).

Olemmekuvanneetjoitakinsaamelaisalueenluonnonerityispiir-
teitä,korostaneetsenylläleijuviaympäristöuhkiajatarkastelleetsaa-
melaistenomiatoimia,jotkavähitellennakertavatheidänkotiseutun-
saelinvoimaa.Vaikeuksiaonnäköpiirissä,muttaonneksikotikutoiset
vaikeudetvoidaanvoittaakotikutoisinkeinoin.Ekologisetvaikeudet,
niinsaamelaistenitsensäkuinmuidenaiheuttamat,voidaantiivistää
seuraavasti:

– porotalouden ja metsätalouden suhde: maankäyttöongelma,
koskanehaittaavattoisiaan

– matkailu,voimatalous,kaivostoimintaja luonnonsuojelu:kil-
pailevatsamoistamaa-alueistajayhteiskunnantuistakuinpo-
rotalous

– laiduntenkantokykyylitettymoninpaikoin:poromäärät ro-
mahtavatilmanlisäruokintaajatunturiluonnonmonimuotoi-
suuslaskenut

– lisäruokinnanlisäämineneioletaloudellista
– laidunkierrostaolisihuolehdittava:talvilaiduntenmääräjalaatu

määräävätelinkeinonkannattavuuden
– luponhäviäminen:ilmansaasteetjametsätalous
– motorisoituminen:jäkäläänperustuvanelinkeinontuottoeirii-

täkattamaankonehankintoja
– peto-ongelma:ekologinenjaimago-ongelma,voivaikeuttaapo-

ronlihanmarkkinointia
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Biologinentutkimussaamelaisalueella

Pohjoisetalueetovatainakiehtoneetihmisiä.Tämäntakiatutkimuksel-
lakinonsaamelaisalueellapitkätperinteet.Tutkimuksenvoidaankatsoa
alkaneenjoensimmäisistätutkimusmatkailijoista1700-ja1800-luvuilla.
Vakiintuneempaajapitkäjänteisempääbiologistatutkimustaonsaame-
laisalueellaharjoitettu1900-luvultalähtien.Ensimmäistenjoukossape-
rustettiinAbiskonluonnontieteellinentutkimusasemaRuotsinLappiin
1903sekäHelsinginyliopistonKilpisjärvenbiologinenasema(perustet-
tuvirallisesti1964), joskintutkimuksetkäynnistettiinjo1940-luvulla.
MuitamainittaviatutkimuslaitoksiaonTurunyliopistonKevontutki-
musasemaUtsjoella(perustettu1958),Riista-jakalataloudentutkimus-
asematKaamasessajaNuorgamissasekäMetsäntutkimuslaitoksentut-
kimusasematKolarissajaPallasjärvellä.VärriössäSallassaonlisäksi1967
perustettututkimusasema.Norjassatutkimuslaitoksiaonmm.Svanhov-
dissa,Finnmarkissa.Pohjoisessatutkimusonkeskittynytpitkäaikaisseu-
rantoihin,metsänrajantutkimukseensekäilmastonmuutostutkimuk-
seen.KaamasessaPorontutkimusasemalla(perustettu1994)tutkitaan
lisäksikeskitetystiporojajaSvanhovdissapohjoistamaataloutta,ympä-
ristöntilaajaluonnonvarojenkäyttöä.
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Johdanto

Tämäartikkelikäsitteleesaamelaiskieliäjasaamelaistenesihistoriaa
kielitieteennäkökulmasta.Sesisältääperustietojasaamelaiskieltenke-
hityksestä,geneettisestä luokittelusta,eroista jayhtäläisyyksistäse-
käsaamenaikaisemmistapuhuma-alueista.Artikkelissaarvioidaan
myöskysymystäsiitä,mitänämätiedotmerkitsevätsaamelaistenal-
kuperäkysymyksenselvittelynkannalta.

Artikkelinalussaesitetäänsaamenkielialueenperinteinenjakosaa-
melaiskieliinjapohditaantällaisenryhmittelynperusteitaerikan-
noilta.Tätäseuraakatsaussaamelaiskieltennykytilaansekähistorial-
linenkuvaussaamelaiskieltenkeskeisistäpiirteistä.Saamelaiskielten
historiaatarkastellaanedelleensaamelaiskieltensanastokerrostumien
sekäsaamelaisperäistenpaikannimienvalossa.Erikseenkäsitellään
kysymystäsuomenjasenlähisukukieltensekäsaamelaiskieltenväli-
sestähistoriallisestasuhteesta.Lopussapohditaansitä,millämaantie-
teelliselläalueellajamissäaikatasoissanykytietämyksenvalossaovat
saamelaiskieltenjuuretjakoskaneovatlevinneetnykyisillepuhuma-
alueilleen.

Käsiteltävistäkysymyksistäonylikahdensadanvuodenaikanakir-
joitettuhyvinpaljonjaartikkelistaonpakostakinjätettypoismyös
tärkeitäasioita.Samoinkirjallisuusluetteloonpidettyminimissään
jamukaanonotettuvainkaikkeinkeskeisimmätlähteet.Pääpaino
onhistoriallis-vertailevankielentutkimuksen,kielikontaktienjapai-
kannimitutkimuksennäkökulmissa.Vähemmälleontässäesitykses-
säjätettysaamenkieltenrakenteellisetpiirteetjaareaalisetyhteydet.
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Saamelaiskieltenrakenteenjakehityksenyksityiskohdistalöytyykie-
litieteenperusteitatuntevillehelposti lisäätietoaesimerkiksiPekka
Sammallahden teoksesta Saami languages.An introduction (Davvi
Girji1998)jaMikkoKorhosenteoksestaJohdatuslapinkielenhisto-
riaan(SKS1981).

Monistaartikkelissakäsitellyistäkysymyksistäontutkimuksessa
esitettyhyvinerilaisiatieteellisestiperusteltavissaoleviakäsityksiä.
Erityisestitämäkoskeesaamelaiskieltenhistorianajoitustenjapai-
kannustenkysymyksiä.Kirjoittajaonpyrkinytesittelemäänmyössel-
laisianäkökulmia,jotkapoikkeavathänenomistaanjatekemääntäl-
löinselkoaomankantansaperusteista.

Sanomattakinonselvää,ettäartikkelissaonpaljonsellaista,mikä
eiolekiveenhakattua.Saamelaiskieltennykyisyydenjamenneisyyden
kysymystenselvittelyjatkuutällähetkellätodennäköisestiintensiivi-
sempänäkuinkoskaanaikaisemmin.

Saamelaiskielet–montakojamissä?

Erialueidensaamelaistenpuheniinerilaista,ettäkielitieteessäonpe-
rinteisestierotettukymmenensaamelaiskieltä.(Ks.Seurujärvi-Karin
artikkeliAlkuperäiskansatutkimus;alkuperäiskansaliikejasaamelaiset
tässäteoksessa).Jakokymmeneensaamelaiskieleenontosinperintei-
nen,muttasiltihyvinalustava.Tämäjohtuuuseistaseikoista.

Ensinnäkin,saamelaiskieliäonollutaikaisemminenemmän.1800-
luvunpuolivälissäsammuneestanykyisenKemijärvenjaSodankylän
alueellapuhutustakeminsaamestaonolemassamuistiinpanoja,jotka
osoittavattämänalueensaamenpoikenneenhuomattavastinykyisis-
täsaamelaiskielistä(Itkonen&Äimä1918).Paikannimienjamurre-
sanastonpohjallavoidaanmyöspäätellä,ettäsaamelaiskieliätainiitä
läheisestimuistuttaviakieliäonpuhuttumyöslaajoillaalueillaKeski-
jaPohjois-Ruotsissa,suurimmassaosassaSuomeajaVenäjänKarjalaa
sekälaajoillanykyisinkokonaanvenäläisilläalueilla(vrt.mm.Aikio
2009;Saarikivi2004;Larsson1992).Saamelaiskieltennykyisenmel-
kohuomattavanareaalisenvariaationhuomioonottaenonilmeistä,
ettämyösnämäsaamenmuodotovateronneetnykyisistäsaamelais-
kielistä.
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Toisekseen,kielenjamurteenrajanmäärittelyonkielitieteenikui-
suuskysymys.Saamelaiskieltenkääntapauksessaeioleitsestäänselvää,
mitkäkielimuodottulisikatsoayhdenkielenmurteiksi,mitkäerilli-
siksikieliksi.Varsinkinvarhaisemmassajavenäläisessätutkimuksessa
voierisaamelaiskieliänähdäkutsuttavanmurteiksi.Myösmodernissa
saamentutkimuksessavoidaanedelleenpuhuayksinkertaistaensaa-
mestatarkoittaensaamelaiskieltenkokonaisuutta.

Saamelaiskieltenpuhuma-alueonperiaatteessamelkoyhtenäinen
jasitäonperinteisestikuvattukartanavulla(ks.IrjaSeurujärvi-Karin
artikkeliAlkuperäiskansatutkimus;alkuperäiskansaliike jasaamelai-
set).Saamenkielialueonkuitenkinalkanutpirstoutuaenemmistö-
kieltenvaikutuksestajosatojavuosiasitten.1900-luvunjälkipuolis-
kollatämäprosessionkiihtynytsiinämäärin,ettämonillapienem-
milläsaamelaiskielilläeioikeastaanolevarsinaisiakielialueita,vaan
niitäpuhutaannykyisinlähinnäyksittäisissäperheissä.

Aikaisemminovatlähinaapuritkaikkiallasaamelaisalueellayleen-
säymmärtäneettoisiaan,siitäkinhuolimatta,ettäeräätsaamelaiskiel-
tenrajatovatmelkojyrkkiä.Kaukanatoisistaanpuhuttujensaame-
laiskieltenpuhujateivätsensijaanvoiymmärtäätoisiaanainakaan
ilmanharjaantumista.Saamelaiskieltensisäisiäerojavoiyksinkertais-
taenluonnehtiayhtämerkittäviksikuinesimerkiksiromaanistenkiel-
ten(mm.ranskan,espanjan,italianjaromanian),slaavilaistenkielten
(venäjän,tšekin,serbian)taiitämerensuomalaistenkielten(suomen,
viron,karjalan)sisäisiäeroja.

Kymmenen(tai,keminsaamemukaanluettunayksitoista)saame-
laiskieltävoidaanalustavastijakaakahteenryhmään:itä-jalänsisaa-
meen.Näidenrajakulkeeperinteisenkäsityksenmukaaninarinsaa-
menjapohjoissaamenvälissäsitenettä inarinsaame,koltansaame,
akkalansaame,kildininsaamejaturjansaamemuodostavatitäsaamen,
pohjoissaame,luulajansaame,piitimensaame,uumajansaamejaete-
läsaametaaslänsisaamen.Sammunutkeminsaameonmuistuttanut
enemmänitäsaamea.

Sekälänsi-,ettäitäsaamejakaantuvatedelleenkahteenryhmään.
Etelä-jauumajansaameovatläheisiäkielimuotoja,samoinpohjois-
jaluulajansaame.Piitimensaameluokitellaanperinteisestiyhteenjäl-
kimmäistenkanssa.Itäsaamejaetaankuolansaameen(turjan-jakil-
dininsaame)sekäsisämaankieliin(akkalan-,koltan-jainarinsaame).
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Inarin-japiitimensaameavoieräinperusteinpitäämyössiirtymäkie-
limuotoinaeriryhmienvälillä,sillänejakavatpiirteitämolemmista
naapuriryhmistä(saamelaiskieltenryhmittelystäks.esimSammal-
lahti1998:6–38).

Onsyytäkorostaa,ettäedelläesitettysaamelaiskieltenryhmitte-
lyperustuuensisijaisestiäänteellisiinjamuoto-opillisiineroihin.Jos
saamelaiskieltenryhmiähahmoteltaisiinensisijaisestisanastoaluei-
denperusteella,jakokieliinvoisinäyttäähyvinkinerilaiselta.Esimer-
kiksi todennäköisesti suurinymmärrettävyyskynnys saamenkieli-
alueellasijoittuuitäsaamensisämaaryhmänsisään,inarin-jakoltan-
saamenväliin.Tämäjohtuupaljoltisiitä,ettäpääosanäidenkielten
kulttuurisanastostaonomaksuttuerisuunnilta,inarinsaamessasuo-
mesta jakoltassavenäjästä jakarjalasta(ks. tämänartikkelin luku
Saamensanastokerrostumista).Saamelaiskielteneteläryhmänjamuun
saamenvälineneropuolestaanlieneehistoriallisestivarhaisintaperua
jaheijastaakantasaamenvarhaisintajakautumista(ks.tämänartikke-
linlukuMissäjamilloinkantasaamea?).

Taulukko1.Saamelaiskieltenerotovatsamansuuruisiakuinesimerkiksi
slaavilaistentairomaanistenkieltenkeskinäiseterot

Eteläsaame
Mannegovlim,juktieaajjaidtjidamdhdamlädtetjem,mij
böötigoejhkentjirrh.

Pohjoissaame
Mungullen,ahteáddjáiidovdandanlottáža,miibođii
guoikkačađa.

Inarinsaame
Munkullim,eteäijihijtubdamtomloddáá,miibođijkuoška
  čoođa.

 suomi(käännös):
 Minäkuulin,ettäisoisäeituntenutsitäpikkulintua,jokatulikoskenläpi.
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Pieniäkieliä–jayksimuitasuurempi

Saamelaiskieletovatenimmäkseenmelkopieniä,muutamansadan
puhujankieliä.Suurimmallaosallaniistäeiolekoskaanollutkaanko-
vinpaljonnykyistäenemmänpuhujia.Nykyistensaamelaiskielten
puhujayhteisötovatalunperinolleetasuinpaikkojenvuotuiskiertoa
harjoittaviaarktisiametsästäjä-kalastajienjoukkoja,jatällaistenkie-
liyhteisöjenkokoeimilläänpohjoisellaalueellaoleylittänytpariatu-
hattahenkeä.Saamelaiskieltenkielialueet,kutenmyösvastaavienryh-
mienalueetSiperiassa,AlaskassataiKanadassaovatkuitenkinolleet
huomattavanlaajoja.Muutamansadanhengenkieliyhteisöonsaatta-
nuthyödyntääjopaparinkymmenentuhannenneliökilometrinmaa-
alaa.

Monien saamelaiskielten puhuma-alueiden rajat noudattavat
luonnonmaantieteellisiärajoja.Esimerkiksiuumajan- japiitimen-
saamenkielialueetovatmuotoutuneetPohjanlahteenlaskevienjo-
kienmuodostamienvesistöjenalueille.Inarin-jaakkalansaametaas
ovatolleetInarinjärvenjaAkkalanjärven(ven.Babozeron)valuma-
alueillapuhuttujakieliä.Tyypillisestisamaasaamelaiskieltäonpuhut-
tumuutamissasiidoissa,noin100–200hengenyhteiseentalvikylään
tukeutuneissayhteisöissä.Esimerkiksikoltansaamenkielisiäsiitojaon
ollutseitsemän(Tanner1929)jainarinsaamelaisiasiitojaaluksiilmei-
sestikaksi,sittemminvainyksi(Viinanen2006).

Pienestäkoostaanhuolimattasaamelaisetkieliyhteisötovatpit-
käänolleetmelkostabiilejajakieleteivätoleuhanalaistuneet.Vasta
1800-luvunloppupuoleltaalkaenonsaamelaistenaikaisempaatii-
viimpiintegroituminenympäröiviinyhteiskuntiin,erityisestioppi-
velvollisuusenemmistökielisessäkoululaitoksessajaenemmistökielen
puhujienlisääntynytmuuttosaamelaisalueelle johtanutsaamelais-
kieltenkäytönvähenemiseen.

Tällä hetkellä yli 80% kaikkien saamelaiskielten puhujista pu-
huupohjoissaamea.Pohjoissaameonkinainoasaamelaiskieli, joka
einykyoloissaolemerkittävästiuhanalainen.Pohjoissaamenpuhu-
jienmuistasaamelaisistapoikkeavaetnolingvistinentilanneilmenee
myöspohjoissaamenkielialueentoisistasaamelaiskielistäpoikkeavas-
samuodossajasuuremmassalaajuudessa.
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PohjoissaamenkielialuesyntyikeskiajanloppupuoleltaalkaenKö-
livuoristostaitäänpäinlevinneensuurporonhoidonmyötä.Kielion
ilmeisesti levinnytsekämigraation,ettäkielenvaihdonmyötä.Laa-
jentuneeseenporonhoitoon liittynytelinkeinomuutos,mm.aikai-
sempaasuuremmatkarjatedellyttivätlaidunalueidenlaajentamista.
Toisaaltaporonhoitajiensuurempivarallisuustekiheidänkielestään
varmastihoukuttelevanmyösmuidensaamelaisryhmiensilmissäsi-
ten,ettäalunperinmuitasaamelaisiakielimuotojapuhuneitaryhmiä
siirtyipohjoissaamenpuhujiksi.Nykyisinpohjoissaameapuhuvatkin
poronhoitajienohellamyösTenojokilaaksonkalastuksenjakarjan-
hoidonharjoittajatsekämerenrannikonkalastajasaamelaiset.Poh-
joissaamelevisi1800-luvunmittaaneräidenryhmienmukanajopa
Kuolanniemimaalle,muttanämäns.fillman-lappalaisetovat1900-
luvunkuluessakadonneet(vrt.Leinonen2009).Kiinnostavanvertai-
lukohdanpohjoissaamenkielialueenlaajenemiseentarjoaaseseikka,
ettämyösneSiperianväestöryhmät,jotkaovatsiirtyneetmetsästyk-
seenjakalastukseenperustuneestanomadismistasuurporonhoitoon,
ovatyleensäkasvattaneethuomattavastisekäväestömääräänsä,että
aluettaan.

Pohjoissaamenkielessäerotetaanperinteisestikolmepäämurteis-
toa: tornionsaame, ruijansaame ja merisaame. Eniten puhujia on
Finnmarkinmurteillaeliruijansaamella,jokajaetaanedelleenItä-ja
Länsi-Ruijanmurteeseen.Useinnäitäkahtayleisintäpohjoissaamen
muotoakutsutaanyksinkertaisestivainpohjoissaamenitä-jalänsi-
murteeksi.

Pohjoissaamenmurrerajateivätnoudatavaltakuntienrajojavaan
ne ovat muotoutuneet pitkälti nykyisenkaltaisiksi jo ennen 1800-
luvunpuoltaväliä, jolloinrajatylittävääliikennettäryhdyttiinPoh-
jois-Fennoskandiassavalvomaan.Läntisintämurrettatornionsaamea
puhutaan mm. Karesuvannolla Enontekiön länsiosissa ja Ruotsin
pohjoisimmissaosissa.LänsiruijanmurteenaluettaovatNorjanKau-
tokeinonseudunvahvasaamelaisaluejaEnontekiönkunnanitäosat,
mm.Hetta.MyösKautokeinosta1800-luvunloppupuolellaSuomeen
siirtyneetVuotson jaKutturansaamelaisetpuhuvat länsimurretta.
ItämurteenaluettataasovatTeno-jaInarinjokilaaksot,mm.Norjan
KaarasjokijaTenosekäSuomenUtsjoki.
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Jäämerenrannoillapuhuttavatmerisaamenmurteeteroavatmuus-
tapohjoissaamestaerityisesti sanastoltaansekäeräidenarkaaisten
äännepiirteidenansiosta.Vaikkamerisaamenperinteinenpuhuma-
aluekattaasuurimmanosanFinnmarkinrannikosta,onsepohjois-
saamenmurteistoistahuonoitensäilynyt.Se,ettämerisaamelaistenja
rannikonmuidenasukkaidenvälilläeioleollutselvääelinkeinorajaa
onjouduttanutsaamelaistenkulttuuristajakielellistäassimilaatiota,
muihinväestöryhmiin.Toisaaltakesäisinmerenrannassaasuneetsisä-
maansuurporonhoitajatovateräinpaikointarjonneetmerisaamelai-
sillesenverrankontaktejamuihinsaamenpuhujiin,ettäkieliei2000-
luvunalkuunmennessäollutkokonaankadonnut.

Uhanalaisiajaelpyviäkieliä

Kaikkisaamelaiskieletovatvähemmistökieliä.Siksisaamelaiskieliset
yhteisötovatmonikielisiäsiten,ettäkäytännöllisestikatsoenkaikki
kieliyhteisönjäsenetjoutuvatkäyttämäänmyösympäröivänalueen
valtakieliä–norjaa,ruotsia,suomeajavenäjää.Valtiokieltenjasaa-
melaiskieltenkäytönmäärävaihteleeriippuenpaitsialueenmoni-
kielisyydestämyösyksittäistenkielenpuhujienammatistajakoulu-
tuksesta,liikkuvuudesta,sosiaalisistaverkostoistasekäkulloisestakin
puhetilanteesta.

Valtaosasaamelaisaluettaonpitkäänollutmelkomonikielistä,sii-
täkinhuolimatta,ettäkansallisvaltioidenrakenteetovatyleensämuo-
kanneetmonikielisistäyhteisöistäepäsymmetrisiä.Saamelaisvähem-
mistötovatosanneetympäröiviävaltiokieliä,kuntaasvaltiokielen
puhujateivätenimmäkseenoleopiskelleetsaamelaiskieliä.

Saamelaiskielten javaltiokielen lisäksimonilla alueillaonollut
muitakinkieliä.EsimerkiksiNorjanrannikollapohjoissaamenmur-
teitaonpuhutturinnanJäämerenrannikonsuomen(ns.kveenintai
kainunkielen)kanssa.PohjoisimmassaRuotsissaon saamelaisvä-
hemmistönrinnallaelänytTornionjokilaaksonperäpohjolaismurtei-
taelins.meänkieltäpuhuvakielivähemmistö.Kuolanniemimaalla
elääsaamelaistenohellasuurporonhoidonmyötäidästä1800-luvun
jälkipuoliskollasaapuneitakomilaisiajanenetsejä.
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Saamelaisalueenkielellistämonimuotoisuuttaonedelleenlisännyt
itsesaamelaiskieltenmonimuotoisuus.EsimerkiksiSuomenInarin
kuntaonnelikielinen:Inarinjärvenympäristössäasuualueenvanho-
jenyhteisöjen,inarinsaamelaistenjakolttienohellamyös1800-luvul-
laalueellesiirtyneitäpohjoissaamelaisiaporonhoitajiajasuomalaista
väestöä.AlueenmonikulttuurisuuttalisäsiedelleenPetsamonkolttien
valtaosanevakuointiInarinitäosiintoisenmaailmansodanjälkeen.

Pohjoiskalotinmonikielisissäyhteisöissäsaamelaiskieltenasema
onyleensäollutmelkoheikkojasaamelaisiaonkinassimiloitunutkie-
lellisestiniinskandinaaveihin,suomalaisiinkuinKuolanniemimaan
komilaisiinjavenäläisiin.Erisaamelaiskieltenvälilläonmonikieli-
sissäyhteisöissähavaittavissamyösarvostuseroja,yleensäsiten,että
pohjoissaamellaonkorkeinsosiaalinenprestiisi.Toisaaltasaamelais-
tenmoderniapoliittistaidentiteettiäheijastavissateksteissänäkeejos-
kusmyöskorostettavansaamelaiskieltenyhteyttä–siitäkinhuolimat-
ta,ettäkaikkisaamelaiseteivätvoiymmärtäätoistensapuhetta.

Pohjoissaamealukuunottamattakaikkisaamelaiskieletovattäl-
lähetkelläuhanalaisia.Tällätarkoitetaansitä,ettäkielensiirtymi-
nenseuraavallesukupolvelleonjokokeskeytynyttaihäiriintynyt(ks.
esim.Pasanen2007).JosammunutonKuolanniemimaallapuhuttu
akkalansaame,jonkaviimeinenpuhujakuoli2003.Vieläpuhuttavis-
takielistävakavimminuhanalaisiaovatuumajansaame,piitimensaa-
mejaturjansaame,joillaonvainkourallinenpuhujia,eikäoikeastaan
minkäänlaistaelävääpuhujayhteisöä.Nämäkieletovatniinvähän
käytettyjä,ettäellei ihmeitätapahduniidenvoiennustaakuolevan
lähivuosientai-vuosikymmentenaikana.Hiemanparemmassaase-
massaovateteläsaame,koltansaamejakildininsaame.Kaikillanäil-
läkielilläonvähintäänkinuseitasatojapuhujia,joidenjoukossaon
yksittäisiänuorempiensukupolvienedustajia.Niitäpuhuuainakin
muutamissakylissähuomattavaväestönosa,muttatyypillisestikielen
taitajatovatenimmäkseenikääntyneitäjakieltensäilyttäminenyh-
teisönpuhekielinäedellyttäähuomattaviaelävöittämistoimia.Jonkin
verranvähemmänuhanalainenonluulajansaame, jollaonhieman
enemmänpuhujia.

Pienenkieliyhteisönkohtalovoiperiaatteessamuuttuamelkono-
peastikin.EsimerkiksiainoastaanSuomessapuhuttavainarinsaamen
kielioli1980–1990-lukujentaitteessasäilynytvainkahdenlapsiper-
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heenkielenä.Muutkielenpuhujatolivatkaikkiyli35-vuotiaita.Kie-
lentilanteeseenonnistuttiinkuitenkinvaikuttamaaninarinsaame-
laistenomanaktivisminavulla.Keskeisenämetodinaolins.kielipesä
elivähemmistökielinenlastentarha.Kielipesässäinarinsaamenkie-
lionnistuttiinpalauttamaaneräidenlastenpuhekieleksi,mikälisäsi
kiinnostustakieltäkohtaanmyösheidänperheissään.Tällähetkellä
inarinsaamenkielipesässäonollutyli50lasta,joistasuurinosaonjat-
kanutinarinsaameksiopiskeluamyöskoulussa.Kieleenonluoturun-
saastiuudissanastoa,silläonlaadittuopetusmateriaalejajajoparap-
musiikkia.Koskakieltäkäytetääntällähetkellävarhaiskasvatuksessa
jaenenevässämäärinmyöskoulussanäyttääsiltä,ettäinarinsaamen
tulevaisuusonainakinjossainmäärinvähemmänuhattukuinmui-
densamankokoistensaamelaiskielten–jajokatapauksessavähem-
mänuhattukuinvieläjoitakinvuosikymmeniäsitten.Inarinsaamea
pidetäänkinkansainvälisestikiinnostavanaesimerkkinämenestyk-
sekkäästäpienenvähemmistökielenpalauttamisestapuhekieleksieli
kielenrevitalisaatiosta.Myösmuidenuhanalaistensaamelaiskielten
kohdallaonryhdyttyvastaaviinkielenvarhaisopetukseenkeskittyviin
revitalisaatiotoimiinvaihtelevalla,muttailmeisestikasvavallamenes-
tyksellä.

Uhanalaisistavähemmistökielistäpuhuttaessakieltenpuhujamää-
rienilmoittaminenonainavaikeaa.Siksimyöserikäsikirjoissailmoi-
tettuihinsaamelaiskieltenpuhujamääriinonsuhtauduttavatietyllä
varauksella.Koskavähemmistökielionparhaassakintapauksessavain
kodin,sukulaistenjapaikallisyhteisönkieli,onvähemmistökielillä
yleensäpaljonsellaisiapuhujia,joidenkielitaitovoienemmistökielen
puhujannäkökulmastaollapuutteellinen.Moneteivätkykenepu-
humaanäidinkielelläänmuistakuinkodinjaperinteistenelinkeino-
jenpiiriinliittyvistäaiheista.Eräätsaattavatymmärtääkieltätäysin,
muttaeivätpuhusitälainkaan,toisetollavuosikymmeniäpuhumat-
ta,muttaaloittaapuhumisenjonkinelämässätapahtuvanmuutoksen
johdosta.Nekin,jotkaovatsujuviapuhujia,joutuvatuseinturvautu-
maanenemmistökielenkäyttöönns.koodinvaihdonmyötä,eliliittä-
essäänmuutensaamenkieliseenpuheeseenenemmistökielisiäkatkel-
miatietyistäteemoistapuhuttaessa.

Yleensäsaamelaiskieletovatsäilyneetparhaitensaamelaistenpe-
rinteistenelinkeinojenparissa.Esimerkiksiporonhoidolla jasiihen
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liittyvillätöilläonmoniensaamelaisryhmienkeskuudessaollutkieltä
säilyttäväasema.Modernienyhteiskuntienoloissaelättävätperintei-
setelinkeinotkuitenkinvainmelkopienenosansaamelaisväestöstä,
jostasuurinosaasuunykyisinvarsinaisensaamelaisalueenulkopuo-
lella.Siksisaamelaiskieltenkäyttöympäristöjenlaajentaminenonedel-
lytysniidensäilymiselle(post)modernissamaailmassa,jossakielen-
käytönrooliihmisyhteisöissäonerilainenkuinesimoderninaaikana.

Noin1960-luvullesaakkapyrkivätkansallisvaltioidenviranomai-
set kitkemään saamelaiskielten käyttöä. Tämä tapahtui erityisesti
koululaitoksessa, jokaoli järjestettyainoastaanympäröivienyhteis-
kuntienvaltakielillä.Kaikissaneljässävaltiossa,jossasaamelaisiaasui,
monetsaamelaislapsetjoutuivatkäymääninternaattikouluissa.Niissä
asuttiinkouluviikkojenjajopakokonaistenlukukausienajanmuusta
kieliyhteisöstäerossa.Saamenpuhumiseeneiinternaateissakannus-
tettujasiitäsaatettiinjoparangaista.Saamelaiskieliäpidettiinyleises-
timodernienyhteiskuntienkäyttöönsopimattominaalkeellisenkult-
tuurinkielimuotoina.Niitäeikäytettyedeskartoissataiopastimissa,
joidennimistöäpyrittiinvaltakielistämäänjanäinottamaankulttuu-
risestikinkansallisvaltioidenhaltuunsellainenalue,jollaeihistorial-
lisenaaikanaollutasunutmuitakansojakuinsaamelaisia(vrt.Rautio
Helander2008).

Erityyppisetvaltakieltenlevittämiseenpyrkineetpolitiikatjohtivat
saamelaisessakieliyhteisössämonenlaistenselviytymisstrategioiden
syntymiseen.Monetsaamelaisethäpesivätkieltäänniin,ettälopet-
tivatsenkäytönkokonaan.Toiseteivätenääopettaneetkieltä lap-
silleen.Syntyikokonaisiasukupolvia, joidenkielitaitooliheikkoja
omaankieleenliittyvätasenteetvähätteleviä.Samallakuitenkineräät
kielenpuhujatjatkoivatsaamelaiskieltenkäyttöäkaikestahuolimatta.
Vaikkasaamenpuhujienassimilaatiokansallisvaltioidenpääväestöi-
hineteni,loitämäperiodimyösyhteistäsaamelaisidentiteettiä,kun
laajanalueenjaerivaltakuntiensaamelaisetjoutuivatsamanlaisenas-
similaatiopolitiikanuhreiksi.

1960-luvultaalkaenalkoisaamelaiskieltentilannepohjoismaissa
hiljalleenmuuttua.Tämäliittyiyhtäältävähemmistö-jaihmisoikeus-
näkökulmienlyömiseenläpiyleisessätietoisuudessa,toisaaltasaame-
laisliikkeensaavutuksiin.Kielellisenelpymisenkannaltakeskeinen
tapahtumaolivuoden1978pohjoissaamenortografiauudistus.Tuol-
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loinotettiinkaikissapohjoismaissakäyttöönyhteinenpohjoissaamen
kirjoitusasu,jokakorvasipaikallisetkirjoituskäytännöt.Yhteinenkir-
jakieliloipohjanuudensaamelaisenkorkeakulttuurinsynnyllejara-
jatylittävänmoderninsaamelaisyhteisönmuodostumiselle.

Nykyäänpohjoissaameonkaikkiensukupolvienkäyttämämoder-
nieurooppalainenkulttuurikieli, jotakäytetäänläheskaikissamo-
derninyhteiskunnankielellisissädomeeneissa(käyttöalueilla)kuten
televisiossa, lakiteksteissä,tieteessä,pop-musiikissa,elokuvissa, jne.
Vastaaviavainmuutamienkymmenientuhansienpuhujienkieliä,jot-
kaovatkäytössämoderninyhteiskunnanuseimmissafunktioissa,on
kokomaailmassavainmuutamia.Siltipohjoissaamenkaankielitilan-
neeioleyksiselitteisenpositiivinen.Kielionelinvoimaisinydinalueel-
laan, Kautokeinon ja Kaarasjoen seudulla sekä Tenojokilaaksossa,
joissasenkäyttöonjopalisääntynytparinkymmenenvuodentakai-
sestaerityisestinuoremmanväestönosankeskuudessa.Samaanai-
kaanmonetpohjoissaamenperinteisistäkieliyhteisöistäjamurteista
ovatkatoamassaerityisestimerenrannikolla(Rasmussen2005).Uu-
siaurbaanejahuomattavankokoisiapohjoissaamelaisiakieliyhteisöjä
taasonsyntynytmm.Osloon,TukholmaanjaHelsinkiinsekäsaame-
laistenkannaltamerkittäviinaluekeskuksiinjayliopistokaupunkeihin
Tromssaan,Uumajaan,OuluunjaRovaniemelle.Tulevaisuusnäyttää,
missämäärinsaamelaiskieletvoivateläävähemmistökielenätällaisis-
samonikulttuurisissakaupungeissajaminkälaisiakielellisiävarieteet-
tejaniihinmahdollisestisyntyy(vrt.Lindgren2000).

Venäjänsaamelaiskieltenkohtalopoikkeaaoleellisestimuistasaa-
melaiskielistä.Neuvostoliitonyleisenkansallisuuspolitiikansuunta-
viivojenmukaisestiKuolansaamelaisillepyrittiinluomaanomakir-
jakielisekäomakielisiäopetuskäytäntöjä1930-luvulla.Valitettavasti
Stalininvainotja2.maailmansotapiankeskeyttivätkirjakielenkäy-
tön – ja laajemminkin pohjoisten alkuperäiskansojen tukemiseen
pyrkineenpolitiikan.SodanjälkeensaamelaisetkeskitettiinKuolan
niemimaankeskiosaanLuujärvenkaupunkimaiseentaajamaan,jossa
eläämyöskomejajanenetsejäsekämaanvaltakielenvenäjänpuhujia.
HistoriallisestisaamelaiskulttuurionKuolassaollutalisteinenpaitsi
venäläiselle,myöskomilaisellekulttuurille.

Kuolansaamelaiskieltenasemantaantuminenjatkuiaina1980-lu-
vunloppupuolelleastijaesimerkiksiKuolanharvalukuisetpohjois-
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saamenpuhujatkatosivatkokonaan.Erityisestikildininsaamesäilyi
kuitenkinkotikielenäeräissäperheissä.VastaNeuvostoliitonloppu-
kaudenavoimuuspolitiikkajasitäseurannutNeuvostoliitonhajoami-
nensekäuudenVenäjänsyntymuuttivatsaamelaiskieltentilannetta
parempaanpäin.VenäjänsaamelaistenasemaonsiltiNeuvostolii-
tonhajoamisenjälkeenkinpysynytheikompanakuinPohjoismaiden
saamelaistenjaVenäjälläyhäpuhuttavatsaamelaiskieletovatvaka-
vastiuhanalaisia.ToisaaltaKuolanniemimaansaamelaistenpääosan
keskittyminenyhteenasutuskeskukseenmahdollistaisiperiaatteessa
efektiivisetrevitalisaatiotoimet, joitaaivanviimevuosinaonmyös
yritettyjärjestää.Kuolansaamenmahdollisuuksiaselvitäparantaase-
kin,että1990-luvultaalkaenyhteydetPohjoismaidensaamelaisiin
ovattehneetsaamelaisestaidentiteetistäja(ainakinpohjois)saamen
taidostasosiaalisestiaikaisempaaarvostetumpiajanäinmuuttaneet
Kuolassaaikaisemminvallinneitakansallisuussuhteita.

Saamelaiskieletovatsuomensukukieliä

Kutensuomenkieli,myössaamelaiskieletovatsuomalais-ugrilaisia
eliuralilaisiakieliä.Nemuodostavatyhdensuomalais-ugrilaisenkie-
likunnanseitsemästähaarasta.

Samaankielikuntaankuuluvatsukulaiskieletpolveutuvatyhteises-
täkantakielestä.Tällätarkoitetaansitä,ettäkaukaisessamenneisyy-
dessäolemassaolluttakieltäonpuhuttukatkeamattomastinykypäi-
väänastisiten,ettäseonjakautunutlukuisiksinykykieliksi.Näinon
esimerkiksilatinankielestäsyntynytranskaa,italiaa,espanjaa,portu-
galiajaromaniaa.

Saamelaiskieletpolveutuvatkahdestaeri-ikäisestäkantakielestä.
Ensinnäkin,kaikkisaamelaiskieletpolveutuvatkantasaamesta, joka
onollutyhtenäinensaamelaiskieli.Tällainenkielionmahdollistare-
konstruoidamelkoyksityiskohtaisesti,vaikkasitäeihistoriallisista
lähteistätunnetakaan.Kantasaametaasonyksikantauralintytärkie-
listä.Käsitekantauralionlähesidenttinenkäsitteensuomalais-ugri-
lainenkantakielikanssa.Eroonlähinnätutkimushistoriallinenjase
perustuuvarhaiseenkäsitykseensamojedikieltenasemasta.
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Kantauralinmuitatytärkieliäovatsuomen,viron,karjalan,vep-
sänjamuidenns.itämerensuomalaistenkieltenkantakielikantasuo-
mi,mordvalaiskieltenersänjamokšankantakielikantamordva,marin
kielten(niittymarinjavuorimarin)kantakielikantamari,permiläis-
kieltenkominjaudmurtinkantakielikantapermisekäsamojedikielten
kantakielikantasamojedi.Myösugrilaiskieletunkari,hanti jamansi
polveutuvatkantauralista,muttaniilläeimahdollisestioleollutsa-
mantyyppistävälikantakieltäkuinmuillauralilaisillakielimuodoilla.

Siinämissäkantasaameenpalautuviasanavartaloitaonnoin1600,
palautuukantauraliinnykytutkimuksenvalossavainn.200–300sa-
naa.Kantauraliinrekonstruoitavansananonlöydyttäväainakinkah-
destamaantieteellisestitoisistaankaukanasijaitsevastakielikunnan
haarastajamieluimminuseistakielikunnanhaaroista.Kantauralion
siistoisenasteenkantakieli,elävienkieltenpohjaltasaavutettujenre-
konstruktioidenpohjaltatehtyrekonstruktio,jonkatarkkuusasteon
huomattavastialhaisempikuinesimerkiksikantasaamenrekonstruk-
tion(suomalais-ugrilaisenkielikunnanrakenteestaks.esim.Itkonen
1961;Salminen2002;Häkkinen2007).

Sukukieltentunnistamisessaoleellistaeiolese,kuinkapaljonsa-
mannäköisiäsanojakielissäon.Kieletvoivatnimittäinjakaasanastoa
myösmuistasyistäkuinyhteisenalkuperänperusteella.Tavallisim-
minontällöinkyseessäsanastonlainautuminen.Yleensänaapurikie-
letjakavatrunsaastisanastoa,koskaniitäonpuhuttusamallaalueella
jakieltenpuhujatovatolleetkontaktissakeskenään.Tämäeikuiten-
kaanyleensäkerrovielämitäänkieltenalkuperästä.Historiallis-ver-
tailevankielitieteenkannaltaonoleellista,ettälainautumallalevinnyt
jayhteisiinkantakieliinpalautuvasanastoonmahdollistaerottaatoi-
sistaan.

Tavallisestisukulaiskieltenyhteisestäkantakielestäperäisinolevaan
sanastoonkuuluumm.ruumiinjäsentenjaluonnonilmiöidenyleises-
tikäytettyjänimityksiä,liikkumistakuvaamistaperusverbejäjakie-
liopillisiasuhdesanojakutenpronominejajataipumattomiasanoja.
Lisäksisukulaiskieltenkeskeistenkieliopillistenainestentulisiollayh-
teistäalkuperäävaikkaitsekieliopinilmaisurakenteissaolisikinta-
pahtunuthuomattaviamuutoksia.

Vanhassasukulaissanastossaesiintyvätäännesuhteetovatsäännöl-
lisiäeliäännelaillisia.Tällätarkoitetaansitä,ettäsamaäännetaiään-
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neyhtymäonsamassakontekstissaainakäyttäytynytkussakinhisto-
riallisessakielimuodossasamallatavoin,jokosäilynyt,muuttunuttai
kadonnut.Niinpäesimerkiksisuomenensitavuna-äännettävastaa
pohjoissaamessakaikissakonteksteissauo-sekvenssijainarinsaames-
saye-sekvenssi(kala,pala-,sala-[v.]~guolli,buolli-,suolli-~kyeli,
pyele-,syele-).Sensijaansanat,joissasuomenensitavuna-äännettä
vastaasaamessaä-mainenäänne(pohjoissaamená)ovatyleensäitä-
merensuomalaisialainoja(alku~álgu).

Onhuomattava,ettäsamallaäänteellävoiollauseitaerilaisiavasti-
neitaäännekontekstistariippuen.Oleellistakielisukulaisuudenmää-
rittelyssäeiolekaanyhteisensanastonmääräeikäedesyksittäisten
äänteidenvastaavuus,vaantoisiaanvastaavienäännekontekstiensys-
temaattinenesiintyminen.

Esimerkiksisuomens-äännettävoipohjoissaamessavastatakol-
meäännettä:s,čjat(d).Tämäjohtuuensinnäkinsiitä,ettäsuomen
s-äänneonsyntynytkahdenäänteen–liudentumattomans-äänteen
jaliudentuneenś-äänteen–sulautuessayhteen.Näistäjälkimmäinen
onsaamessamuuttunutaffrikaataksič.Tästäsyystäsuomensala-sa-
navartalonvastineonpohjoissaamen’varastamista’merkitsevä suo-
ladit(<kantauralin*sala-),muttasuomensilmä-sananvastinetaas
pohjoissaamenčalbmi(<kantauralin*śilmä).Vastinesuhdesuomen
s~saamenttaasjohtuusiitä,ettäitämerensuomalaisissakielissäi:n
etinent-onvanhoissasanoissamuuttunuts:ksi.Tämäti>si-muutos
aiheuttaasuomenäännevaihteluttyyppiäkäsi:käden.Saamessavas-
taavaamuutostaeitapahtunut,jotenhistorialliseni:netinentonsäi-
lynyt,mikänäkyypohjoissaamenvastaavassasuhteessagiehta:gieđa.

Suomalais-ugrilaistenkieltensuhteitatoisiinsaonperinteisestiku-
vattusukupuulla.Erisukupuutkuvaavatnykykieltenpolveutumisen
eritavoin.Esim.perinteisessäbinäärisestihaarovassasukupuussaitä-
merensuomalaisetjasaamelaiskieletjakavatuseitayhteisiäkantakieliä
kantauralinjakantasaamenvälissä:kantauralijakaantuukantasamo-
jediinjasuomalais-ugrilaiseenkantakieleen,joistajälkimmäinenja-
kautuuedelleenkantaugriinjasuomalais-permiläiseenkantakieleen,
jokaedelleenjakaantuukantapermiinjasuomalais-volgalaiseenkan-
takieleen,jne.Viimekädessäsekäitämerensuomalaiset,ettäsaame-
laiskieletpolveutuvatvarhaiskantasuomesta,jokaonsaamelaiskielten
jaitämerensuomalaistenkieltenyhteinenkantakieli.
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Tällaistasukupuumalliakohtaanonesitettyrunsaastikritiikkiä.
Tästähuolimattamodernissakinkielitieteessäkäytetäänsukupuu-
mallejasukulaiskieltensuhteidenkuvauksissa.Suomalais-ugrilaisten
kieltentapauksissauudetsukupuumallitovatparemminperusteltu-
jakuinaikaisemmatjaperustuvatkielellisteninnovaatioideniänai-
kaisempaatarkempaanmäärittelemiseen.Yhteistäniilleon,ettäkie-
likunnan jakautumistaei enää (enimmäkseen)pidetäkantakielen
binäärisenähaarautumisenaainakahteenkantakieleen.Yleisemmin
katsotaanuralilaisenkantakielenjakautuneenmelkonopeastiuseaan
haaraan(vrt.Salminen2002).Suomalais-ugrilaistenkieltensuku-
puustaonkinsiistulluteräänlainensukupensas.Mahdollisestivar-
haisinjakautuminenontapahtunutugrilaiskieltenjapermiläiskielten
välissä(Häkkinen2007).

Sukupuutäytyyymmärtääkieltenvälistensuhteidenskemaattisena
kuvauksena.Kieleteivätnimittäinjakaudusuoraviivaisesti,eikämuu-
tamaäänteellinen,muoto-opillinentaisanastollineninnovaatiovielä
riitämuodostamaankieliäerottavaaymmärryskynnystämikälikans-
sakäyminenmuutostentoisistaanerottamienkielimuotojenpuhujien
välilläjatkuu.Myössaamelaiskieletnäyttävätjakavaneräitävarhaisia
innovaatioitasekäitämerensuomalaisten,ettäKeski-Venäjälläpuhut-
tavienmordvalaiskieltenvälillä.Voidaankinkentiesolettaa,ettäitä-
merensuomi,saamejamordvaovatalunperinerkautuneetläntisestä
kantauralistasiten,ettävarhaisimmanjakautumisentuloksenasynty-
neitämurremuotojaeijatkayksikäännykykieli(ks.kaavios.109).

Suomenjasaamenäännerakennettaverrattaessavoidaantodeta,
ettäyleensäsuomionparemminsäilyttänytvarhaistenkantakielten
vokaalit,saametaaskonsonantit.Verrattaessasaameajasuomeakan-
tauraliinhavaitaansaamensäilyttäneenuseitasuomessakadonneita
äänteitä,mm.liudentuneenn-äänteen(*ń,nykyortografiannj-)den-
taalispirantin(đ)jakaksiaffrikaattaa(c, č)sekäŋ-äänteen.Suomitaas
onyleensäsäilyttänytensitavussakantauralinvanhanvokaalin,vaik-
kavokaalijärjestelmämuutenonkasvanutmonillapitkillävokaaleil-
lajadiftongeilla.Saamessataasontapahtunutmonimutkainenvoka-
lisminketjumuutos,jossauseimmatvokaalitovatvaihtaneetpaikkaa.
Toisessatavussaalunperinväljäänvokaaliinpäättyneetsanatpäätty-
vätnytsuppeaanvokaaliinjapäinvastoin.
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Taulukko2:eräitääänteenmuutoksiakantauralistapohjoissaameen.Suo-
menkielionpääosinsäilyttänytvanhatvokaalit,saametaasvanhatkon-
sonantit.


a>uo ä>á,ie *kala>guolli(sukala),*älä>ále(suälä),
*käte>giehta(sukäsi)

e>ea,ie o>oa,uo *elä>ealli-(suelä-),*śelke->
čielga-(suselke-),*polve>buolva(supolvi)

u>o uu>u *muna>monni(sumuna),kuule->
gulla-(sukuule-)

i,ü>a ii>i *pilwe>balva(supilvi),*ülä>alla-,
*viite>vihtta(suviisi)

ee>ie oo>uo *keeli>giella(sukieli),*ńoole>
njuolla(sunuoli)

ś>č š>s *śilmä>čalbmi(susilmä),šalna>
suoldni(suhalla)

-ŋs->-žž- -nc->-zz- *śaŋsa-w>čuožžu-(~suseiso-)
*künce>gazza(~sukynsi)

-ŋk-,-mp-,-nt->gg,bb,dd *jänkä>jeaggi(sujänkä),*kanta->
guoddi-(sukanta-),*onke>vuogga
(suonki)1

1Nasaalinjasitäseuraavanklusiilintaiaffrikaatanassimilaatiotaeioletapahtunutitäsaa-
messa.

Saamelaiskieltenyhtäläisyyksiäjaeroja

Kaikkiennykyistensaamelaiskieltenfonologiaa(äänneoppia)jamor-
fologiaa(muoto-oppia)luonnehtivathuomattavatvaihtelut.Näistä
ehkäkeskeisinonastevaihtelu,jossasanankeskikonsonantistovaih-
teleeriippuensiitä,missäsijassasanaesiintyy.Astevaihteluaesiintyy
kaikissasaamelaiskielissäeteläsaamealukuunottamattajasenlaajuus
kasvaapohjoiseenjaitäänsiirryttäessä.

Suomesta poiketen ei saamen astevaihtelu ole seuraavan tavun
luonteestariippuvaafonologistavaihteluavaanerisijamuotojatoi-
sistaanerottavaamorfologistavaihtelua.Saamelaiskieltenastevaih-
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Taulukko3:Suomenjakantasuomen,pohjoissaamenjakantasaamense-
käkantauralinvertailua.Kantasuomijakantasaameovatelävienkielten
pohjaltatehtyjäkantakielirekonstruktioita.Kantauralitaasonuseiden
kantakieltenvertailuunperustuvatoisenasteenkantakieli.

Suomi
kantaurali

kantasuomi suomi kantasaame pohjoissaame

*kala *kala kala *kuolē guolli

*kota *kota kota *koatē goahti

*kesä *kesä kesä *keasē geassi

*muna *muna muna *monē monni

*nime *nimi nimi *nцmц namma

*käte *käsi käsi *kietц giehta

*śilmä *silmä silmä *ćцlmē čalbmi

*ńïxle *noole nuoli *ńuolц njuolla

*jäŋe *jää jää *jieŋц jiekŋa

*üwä *vöö vyö *цvē avvi

*kuδa- *kuto- kuto- *koδē- gođđe-

*pucke *pucki putki *pockц boska

*joxe- *joo- juo- *jukц- juhka-

   
x=velaarinenspirantti

telueroaasuomenkielestämyössikäli,ettämonissasaamelaiskielissä
vaihtelukoskeekonsonanttejanäidenkvaliteetistariippumatta–itä-
merensuomessahanvaihtelukoskeepääasiassaklusiileja(k,t,p),sekä
eräissäkielimuodoissalisäksiaffrikaattoja(č-mäisiääänteitä)jasibi-
lantteja(s-mäisiääänteitä).

Astevaihtelunlisäksisaamelaiskielissäonhuomattaviavokaalivaih-
teluja.Useimmitenkyseessäovatsaksanns.umlautiamuistuttavat
metafonisetvaihtelut, joissatoisentavunkieliopillisiinsuffikseihin
kuuluvavokaalivaikuttaaensi tavunvokaaliin laatuun(vrt.esim.
guolli’kala’<*kala,gulliin’kaloissa’<*kala-j-na).Monimutkaisimpia
äännevaihtelutovatitäisissäsaamelaiskielissä.Näissäkielissäoikean
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Kuvio1.MikkoKorhosenesittämäsuomalais-ugrilaistenkieltenbinääri-
nensukupuuvuodelta1981.Uralilainenkantakielijakautuubinääristen
haarautumienkauttanykykieliksi.
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kieliopillisenmuodontuottaminensaattaauseinedellyttääkaikkien
muidensananäänteidenpaitsialkukonsonantinvaihtelua.Joskysees-
säonvokaalialkuinensana,kaikkiäänteetvaihtelevat.

Useimmista uralilaisista kielistä ja varhaisemmista kantakieli-
vaiheistapoiketenmonetsaamelaiskieletovatkehittyneetns.agg-
lutinoivastaelikieliopillisiaaineksiaperäkkäin’liimaavasta’kanta-
kielestä kohti fleksiokieliä, joissa kieliopilliset suhteet ilmaistaan
sanavartalossatapahtuvinäännevaihteluin.Kunesimerkiksinykyises-
säpohjoissaamessaonvainkuusisijaa(nominatiivi,genetiivi-akku-
satiivi,lokatiivi,illatiivi,essiivijakomitatiivi),voidaankantasaamen
rekonstruoidaainakinkymmenensijaa, joistauseimmatvastaavat
suomensijamuotoja.

Saamelaiskielilleontyypillistä,ettäyksikönjamonikonsijamuo-
dotmuodostetaanmonissatapauksissaeriaineksista.Sijajärjestelmän
pienentyessähistoriallisetsijapäätteetovaterikoistuneetsiten,että
niitäkäytetäänvainjokoyksikkö-taimonikkomuodoissa.Esimerkik-
sipohjoissaamenyksikönlokatiivin–s-pääte(esim.sanassagoađis
’kodassa’<*kota-sta)vastaasuomeninessiivin–ssA-jasuomenelatii-
vin–stA-päätteitä,muttamonikonlokatiivinpäätegođiin (<*kota-j-
na)taasonmuodostettusuomenessiiviävastaavasta–nA-aineksesta.

Toinensaamelaiskieltentaivutusjärjestelmälletyypillinenpiirreon
se,ettäsanojentaivutustyypitriippuvatsanantavuluvusta:2-tavuiset
sanattaipuvatosittaineripäätteinkuin3-tavuiset.Eräissäalunpe-
rinvanhoissajohdoksissaonkolmetavuinentaivutusvartalo,vaikka
nominatiivion2-tavuinen.

Kuvio2.Uusinsuomalais-ugrilaistenkieltenpensasmallinensukupuu
(kirjoittajanlaatima).Numeroilmaiseekunkinkieliryhmänyhteiseen
kantakieleenpalautuvansanastonmäärän.Uralilaiseenkantakieleenpa-
lautuueriarvioidenmukaann.200–300sanaa.

ITÄMEREN-
SUOMI
10 kieltä

1600 sanaa

SAAME

11 kieltä
1600 sanaa

MORDVA

2 kieltä
  2000 sanaa 

MARI

2 kieltä
 2000 sanaa

PERMI

5 kieltä
1600 sanaa

UGRI

10 kieltä 
  350 sanaa

SAMOJEDI

10 kieltä
800 sanaa
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Suomeenverrattaessasaamelaiskielissäkiinnittäähuomiotamyös
duaalinelikaksikonkäyttöverbimuodoissa.Saamenkielissäonsiis
erikseenesim.muodotmiimannat ’memenemme’jamoaimanne
’me(kaksi)menemme’.Nomineillaeipersoonapronominejalukuun
ottamattaoleitsenäisiäduaalimuotoja.

Myössaamelaiskieltenadjektiivijärjestelmäpoikkeaahuomatta-
vastisuomestajamuistakinuralilaisistakielistä.Adjektiiveillaonkak-
simuotoa,joistatoistakäytetäänpredikatiivina,toistaattribuuttina.
Esimerkiksi lauseessadállulearuoksat ’taloonpunainen’adjektiivi
onpredikatiivimuodossa,ilmaisussaruksesdállu’punainentalo’taas
attribuuttimuodossa.Järjestelmäeroaasekäuseimpienmuidenura-
lilaistenkieltenjärjestelmästä,jossaattribuuttinaesiintyväadjektiivi-
muotoontaipumaton,ettäitämerensuomenjärjestelmästä,jossaat-
tribuuttitaipuupääsanansijassa.Voikinväittää,ettäadjektiivitovat
saamelaiskielissäjossainmäärinitsenäisempisanaluokkakuinuseim-
missamuissauralilaisissakielissä.

Nykyistensaamelaiskieltensijajärjestelmissäonhuomattaviaeroja.
Esimerkiksieteläsaameonsäilyttänytmoniavanhaaalkuperääole-
viasijapäätteitä(mm.genetiivin–njaakkusatiivin–m),jotkatoisis-
sasaamelaiskielissäovatkadonneet.Voikinväittää,ettäeteläryhmän
kieletovatsaamelaiskielistäkaikkein’suomalais-ugrilaisimpia’sikäli,
ettäovatpysyneetrakenteeltaanlähimpänävarhaisiakantakieliäjail-
maisevatedelleenkieliopillisiasuhteitavanhoinsijapäättein.Eteläsaa-
messaeimyöskäänolelainkaanastevaihtelua,mikäviittaasiihen,että
tämänykyistensaamelaiskieltenpääosaaluonnehtivamorfofonolo-
gineninnovaatioeipalaudusaamelaiskieltenyhteiseenkantakieleen
kantasaameen(eikänäinmuodoinmyöskäänsaamelaiskieltenjaitä-
merensuomalaistenkieltenyhteiseenedeltäjään,mitäsitäkinoneh-
dotettu).Toisaaltaeteläsaamessakinonhuomattaviavokaalivaihtelu-
ja,jotenpuhtaanagglutinatiiviseksieitätäkäänkieltävoiluonnehtia.

Toinentärkeäsaamenkielialuettajakavarajameneeitäsaamenja
muunsaamenvälissä.Esimerkiksikoltan-,akkalan-jakildininsaa-
messavanhatkaksitavuisetsanatovatmuuttuneetpääosinyksitavui-
siksi,mikäonedellyttänytvokaalimuutoksiaeritaivutusmuotoihin.
Sibilantitovatastevaihtelussapaitsikvantitatiivisestimyöskvalita-
tiivisesti(ss:zz,šš:žž).Merkittäväkonservatiivinenpiirreonse,että
vanhatnasaalinjaklusiilinyhtymätovatkildinin-jaturjansaames-
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sasäilyneet–pohjoissaamessaneovatmuuttuneetpuolisoinnillisten
medioklusiilienyhtymiksi,vrt.pohjoissaamenguoddi~kildininsaa-
menkunte-(~sukantaa).

Taulukko4:Saamelaiskieltensijajärjestelmätpoikkeavattoisistaansekä
sijojenlukumäärän,ettäniidenmuodostuksenosalta.Eteläsaameonpit-
kältisäilyttänytvanhanuralilaisenagglutinatiivisenjärjestelmän,jossasi-
jatilmaistaansuffiksienavulla.

Pohjoissaamen2-tavuisennominintaivutus(esimerkkisanana’kala’)

nom. guolli guoli-t

gen./akk. guoli guli-id

ill. guollá-i guli-ide

lok. guoli-s guli-in

komitat. guli-in guli-iguin

ess. guolli-n

Eteläsaamennominintaivutus

nom. guelie guelie-h

akk. guelie-m guel-ide

gen. guelie-n guelie-j

ill. gual-an guel-ide

iness. guele-sne guel-ine

elat. guele-ste gueli-jste

komit. guel-ine guelie-jgujmie

ess. guel-ine

Inarinsaamennominintaivutus

nom. kyeli kye’le-h

gen. kye’le kuo(’)li-j
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akk. kye’le kuoli-jd

ill. kuál-án kuoli(i)-jd

lok. kyelee-st kuoli-jn

kom. kuoli(i)-jn kuo’li-jgui’m

abess. kye’le-ttáá kuo’li-jttáá

ess. kyelli-n

part. kyelli-d

Koltansaamennominintaivutus

nom. kue´ll kue´l

gen. kue´l kue´l-i

akk. kue´l kue´l-id

ill. kuall-a kue´l-id

lok. kue´le-st kue´l-in

kom. kue´l-in kue´l-ivuim

abess. kuel´-tää kue´l-itää

ess. kue´lle-n

part. kue´lle-d


Taulukko5:suomen,vironjapohjoissaamenakkusatiivinjagenetiivin
muodostaminen.Saamessa,kutenmyösesimerkiksivirossasanansijaaei
ilmaistasuffiksilla,vaanvartalovaihtelulla.

suomi pohjoissaame viro

kala:kalan guolli:guoli kala:kala

silmä:silmän čalbmi:čalmmi silm:silma

nimi:nimen namma:nama nimi:nime
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Saamelaiskieltensanastokerrostumista

Kutenedelläonmainittu,perinteinenjakosaamelaiskieliinpohjau-
tuulähinnääänne-jamuoto-opinpiirteisiin.Sanastonsuhteenyh-
denkinsaamelaiskieltenmurteidenvälillävoieräissätapauksissaolla
huomattaviaeroja.Hyväesimerkkitästäovatsisämaanporonhoita-
jienjamerenrannankalastajienpohjoissaamelaisetmurteet.Useim-
matmeriluontoajasiihenliittyviäelinkeinojakuvaavatsanatovat
porosaamelaistenmurteissatuntemattomiataiäärimmäisenvähän
käytettyjä–samoinkuintunturiluontoonjasuurporonhoitoonliit-
tyväsanastomerisaamessa.

Saamelaiskielissä,kutenkaikissanormaaleissakielissäonrunsaas-
tilainasanoja,jotkaovatmerkittävästivaikuttaneetnykyistensaame-
laiskieltenmuotoutumiseen ja joidenpohjaltavoidaantehdäpää-
telmiä kieliyhteisön historiaan kuuluneista kulttuurikontakteista.
Varhaisimmatlainasanakerrostumatonsaatujokantasaameenjasi-
tävarhaisempiinkantakieliin,minkäjälkeenuudemmaterilähteistä
saadutlainasanakerrostumatovatolleettärkeätekijänykyisiäsaame-
laiskieliämuovanneissakehityksissä.

Vanhimmatsaamelaiskieltenlainasanakerrostumatovatyhteisiä
saamelaiskielillejaainakinjoillekinmuilleuralilaisillekielille.Tällai-
setsanatonsaatuvarhaisissakantakielivaiheissa,jolloinsaamelaisten
jamuidenuralilaistenkieltenryhmien–esimerkiksiitämerensuoma-
laistenkieltenväliseteroteivätvieläolleetehtineetmuotoutua.Nämä
sanatesiintyvätkinsaamelaiskieltenlisäksimyösmuissauralilaisissa
kielissä.Saamelaiskieletovatsaaneetmm.suomenedeltäjienkanssa
yhteisiälainojaesim.arjalaisista,iranilaisista,balttilaisistajagermaa-
nisistakielimuodoista.Näistäkolmeensimmäistälainalähdettäovat
yhteisiäuseimpienuralilaistenkieltenkanssa,kaksiviimeksimai-
nittuaovatominaisialähinnävainsaamelaiskielillejaitämerensuo-
melle.

Eräätvanhatlainakerrostumatedustavatselvästisaamelaiskieliin
saatujaitsenäisiälainakerrostumia.Tällaisiaovaterityisestivarhaiset
germaanisetlainat,jotkaonsaatukantasaameen(Aikio2006).Myös
kantasuominäyttääsamaanaikaansaaneenhuomattaviagermaani-
vaikutuksia,muttanämänäyttävätedustavanosittainerikerrostu-
maakuinsaamensaamatgermaanilainat.Tämäviittaasiihen,että
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jotainkantagermaaninmuotoaonmahdollisestipuhuttu jossakin
näidenkahdenkielimuodonvälissä(ks.lukuMissäjamilloinkanta-
saamea?).

Kolmanteenryhmäänkuuluvatsellaiset lainakerrostumat, jotka
ovatainoastaansaamelaiskielilleominaisia.Tällaisiasaamelaiskielten
erilliskehityksenaikaisia lainakerrostumiaonuseita,keskeisimpinä
skandinaaviset jaitämerensuomalaiset(pääosinsuomalaiset jakar-
jalaiset) lainat.Huomattavaaon,ettämyöskaikkeineteläisimmissä
jaläntisimmissäkielissäonitämerensuomalaisialainoja,mikäviittaa
siihen,ettänäidenkinkielimuotojenedeltäjätovatperäisinidästä,itä-
merensuomennaapuruudesta.Jonkinverranonlainojasaatujovar-
hainmyösvenäjästä,vaikkakinsuuriosavenäläisperäisestäsanastosta
lieneekulkeutunutsaameenkarjalankielenkautta.

Uusimmat lainasanaryhmätovat sellaisia, ettäne esiintyvät ai-
noastaanyksittäisissäsaamelaiskielissä.Lainaaminenskandinaavisista
kielistä,venäjästäjasuomestajatkuuedelleen.Fonemaattistenmuu-
tostenohellaseontärkeänykyistensaamelaiskieltenheikkoakeski-
näistäymmärrettävyyttäselittävätekijä.Kuhunkinsaamelaiskieleen
onlainattuympäröivänvaltakielisenkulttuurinsanojajakäsitteitä.
Siksiuudetsaamelaiskieltensisäiseterotmuovautuvatnykyisinlähin-
nävaltakunnanrajojenmukaisesti.

Substraattejajakielenvaihtoja

Kaikkisaamensanastoeiolesuomalais-ugrilaistaalkuperäätaikuulu
tunnettuihinlainasanakerrostumiin.Saamelaiskielissäonitseasias-
samelkopaljonsellaisiakeskeisiäkinsanoja,joilleeilöydyvastineita
muistatunnetuistakielistä.Esimerkiksiuseimmatsuomalais-ugrilai-
setkielet jakavat’kiveä’merkitsevänsanavartalon(*kiwe jostaovat
kehittyneetmm.suomenkivi,mordvalaiskieltenkev jaunkarinkö).
Kantasaamessatämäsanaonkuitenkinkadonnutjakorvautunuttoi-
sellasanalla*keδkē(>pohjoissaamengeađgi), jokaontuntematon-
taalkuperää.Kuneräätmuutkinilmeisestiuralilaiseenkantakieleen
palautuvat luonnonmuodostelmiaja–ilmiöitäkuvaavatsanatovat
saamestakadonneetjakorvautuneettuntematontaalkuperääolevilla
sanoilla(esim.puu→pohjoissaamenmuorra,tuuli→pohjoissaamen
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biegga),näyttääilmeiseltä,ettäsaamelaiskieletovatolleetkontaktissa
tuntemattomien,sittemminkadonneidenkieltenkanssa,joidenpu-
hujientäytyyotaksuaassimiloituneensaamelaistenesi-isiin.Tällaista
kuolleidenkieltenvaikutustanykykieliinkutsutaankielelliseksisubst-
raatiksi.

ErityisestisaamelaiskieltenmaastosanastostasekäPohjois-Fenno-
skandiankasvistonjaeläimistönnimityksistälöytyytermejä,jotkaei-
vätfonotaktisin(äännerakennettakoskevin)perusteinvoipalautua
kantasaameakauemmaksi,muttajoitaeivoinepitääjohdoksinakaan
–siitäpuhumattakaan,ettäkyseessäolisivatäänteellisestimotivoidut
sanat.Paikannimitutkimuksenavullaonvoituosoittaa,ettänämäsa-
natovatesiintyneetpaikannimissähyvinerityyppisilläalueilla.Se
seikka,ettämuutamatoletetutsubstraattisanat,mm.pohjoissaamen
sanojanjárga ’niemi’ jageađgi ’kivi’vastaavatsanatesiintyväthyvin
laajaltiSuomen,KarjalanjajopaKarjalanitäpuolistenvenäläistynei-
denalueidenpaikannimistössäviittaasiihen,ettäkantasaamellaon
ollutkontaktejasittemminkadonneisiinkieliinjomelkoeteläisillä
alueilla,kentiesLaatokanjaÄänisentuntumassa(Saarikivi2004).

Varhaisessatutkimuksessaviitattiinsaamelaiskieltensubstraatti-
sanastonyhteydessäns.protolappihypoteesiin.Tämänmukaansaa-
melaisetolisivatalkuaanolleetei-suomalais-ugrilaistakieltäpuhuvaa
väestöä,jokaolisijostainsyystäomaksunutsuomalais-ugrilaisenkie-
len.Eräättutkijatkehittivätmyössittemminkumotunteorian,jonka
mukaansaamelaisetolisivatalkuaanpuhuneetsamojedikieliä.Proto-
lappihypoteesinolimääräselittää,miksisuomalaisistakulttuurisesti
huomattavastieroavatsaamelaisetpuhuivatsuomensukukieltä.

Nykytutkimuksessakorostetaankuitenkin,ettäkielenvaihdotovat
historiassaitseasiassamelkotavallisiailmiöitäjaniitäontapahtunut
useimpienmuidenkinkieltenhistoriassa.Ei-suomalais-ugrilaistasa-
nastoalöytyyrunsainmitoinmyöskaikistamuistakinsuomalais-ug-
rilaisistakielistäjotkalevisivättaigavyöhykkeeltätundralle.

Hyvinsuuriosasaamelaiskieltenoletetustasubstraattisanastos-
tavaikuttaahämmästyttävännuoreltajanäyttäisisekälevikki-,että
merkityskriteerinvalossatulleenlainatuksivastaPohjois-Fennoskan-
diassa kantasaamen hajoamisen jälkeen. Tällaisia yksittäisiin saa-
melaiskieliinsaatujalainojaonuseimmissasaamelaiskielissä(Aikio
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2004).Hypoteesianykyisensaamelaisalueenkielellisestimelkomyö-
häisestäsaamelaistumisestatukevat lukuisatfonotaktisestiuudelta
vaikuttavatsubstraattiperäisetpaikannimet.Tällaisiaonhelppolöy-
tääkokosaamelaisalueeltajanäyttäämelkoilmeiseltä,ettäneeivätole
peräisinmistäänsuomalais-ugrilaisestakielestä.

Saamelaiskielissäonsyytäerottaakaksituntemattomistakielistä
peräisinolevaasubstraattisanastokerrostumaa,joistatoinenonsaa-
tukantasaameenjatoinenvastakantasaamenhajoamisentulokse-
nasyntyneisiinmoderneihinsaamelaiskieliin.Jälkimmäinenkerros-
tumaliittyyPohjois-Fennoskandianluonnonmaantieteeseen,mutta
edellinenonkaikellatodennäköisyydelläomaksuttueteläisemmillä
alueilla.

Taulukko6:saamelaiskielteneri-ikäistä jaeri lähteistäsaatuasanastoa
(annettuvainpohjoissaamenmuotoja)

Ns.perintösanastoaeliuralilaisiinkantakieliinpalautuvaasanastoa:

perintösanastoa,joillaonvastinesuomessa

namma(~nimi)
jiekŋa(~jää)
giella(~kieli)
galbma(~sukylmä)
manna-(~mene-)
ealli-(~elä-)
dovda-(~sutunte-)
čuožžu-(~suseiso-)
guokte(~kaksi)
vihtta(~viisi)
buorre(~supara-)
geassi(~sukesä)
čakča(~syksy)
alla(~suyle-)
duohki-(su~taka-)
fanas(:fatnasa-)(~suvene-)
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perintösanoja,joillaerimerkityksessäkäytettyvastinesuomessa

jápmi-’kuolla’(~sujämä-)
jaska’hiljainen’(~sujyhke-)
borra-’syödä’(~supure-)
barga-’työskennellä’(~supyrki-)
čálli-’kirjoittaa’(~susälä-)
čeahppi’taitava’(~suseppä)

perintösanoja,joillaeiolevastinettasuomessa

gassat(:gassaga-)’paksu’<ural.*küsä
vážži-’kävellä’<ural.*wäncä-
johti-’kulkea’<*juta-
njálbmi’suu’<*ńälmä-
njoammil’jänis’<*ńomala

Lainasanoja

balttilaisialainoja(yhteisiäsuomenkanssa):

luossa~lohi,vrt.liett.lasis
suoldni~halla,vrt.liett.salnà
meahcci’takamaa;erämaa’~metsä,vrt.liett.medžia’metsä;rajamaa’
(~lat.medi-umjne.)

varhaisialainojagermaanista

guossi’vieras’<*χansa(>sukansa)
gierdat’kestää;kärsiä’<*χardja>sukärsiä
vuoma(:vuopman-)’peuranpyyntiinkäytettyaita,vuomen’<*hamen
vuordit’odottaa’<*wardō>suvarto-
vuovdi’metsä’<*auþa>suautio
ávki’apu;hyöty’<*auka→ru.öka
duddjot’tehdäkäsitöitä’<*towja→notöj

lainojaskandinaavisistakielistä

fárru’matka’,postpositionamyös’mukana’<*fārō→rufara
áhpi’avomeri;avoinsuurisuo’(>suaapa)<*haba-→ruhav
lávkkis’kirppu’<*flauha(→muinaisnorjafló,vrt.engl.flea)
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bárdni’poika(lapsi)’<ru.barn
mánnu’kuu’<*mānan-→rumån

vanhojaitämerensuomalaisialainojasuomestataikarjalasta

addit’antaa’
ahte’että’
áigi’aika’
ášši’asia’(su<germ.anþia)
álgu’alku’
álgit’alkaa’(vrt.vastinealka~vuolgit)
báika’paska’
bissu’ase’(<supyssy<ru.bössa)
bivdit’pyytää’
dállu’talo’
mearra’meri’(<su<baltt.)

uusiaitämerensuomalaisialainoja

hommá’homma’
ándagassii’anteeksi’
dábálaččat’tavallisesti’
dárkilit’tarkasti’
dávjá’usein;taajaan’

laajalevikkisiä(todennäköisiä)substraattilainojatuntemattomista
kielistä

geađgi’kivi’
njárga’niemi’
ája(:ádjaga)’lähde’(>suaaje)
bákti’kallio’
roavvi’rova;palomaa’
vuotna’vuono;pitkälahti’
biegga’tuuli’
balsa’palsa’
gáisa’lumihuippuinentunturi’
morša’mursu’
njálla’naali’
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suppealevikkisiäsubstraattilainojapohjoissaamessa

lusmi’koskenpää’
leakšá’metsäinenlaakso’
giron’kiiruna’
skuolfi’pöllö’
lidnu’huuhkaja’
čuodjá’pitkänomainenlahti(järvessä)’
jalvi’kahdenkoskenvälinenvirranosa’
jargηa’järvenselkä’
vaššu’jäätävätuuli’
šuorja’hai’
ráktu’liuskekivi’
rášša’kivikkotunturissa’
suotnju’suurisuo’

Taulukko7:Paleolingvistiikaksikutsutuntutkimusmenetelmänideana
onrekonstruoidakunkinkantakielivaiheenpuhujienkulttuuriasiihen
ao.kantakieleenpalautuvansanastonavulla.Vertaakantasaameen,kan-
tasuomeenjakantauraliinrekonstruoitavissaoleviakäsitteitä:

kantasuomi

lehmä
porsas
siika
lohi
ohra
ruis
hevo(nen)
miekka
purje
kuningas
terva
rauta
kulta
ruotsi

kantasaame

vaara
vaivaiskoivu
merilevä
jäkälä
saukko 
kuukkeli
3-vuotiasurosporo
porotokka 
uhrikivi 
noita
kuningas
ahkio  
rauta
hopea

kantaurali

joki
puu
petäjä
muna
kala
jousi
suksi
vaski
pii(kivi)
siili
jänis
koira
kunta
appi
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Saamenkielensuhdesuomenkieleen

Saamelaiskieltentutkimuksessaonyhäuudestaanjouduttuottamaan
kantaasiihen,mikäonsaamelaiskieltensuhdesuomenkieleenjalaa-
jemminitämerensuomalaisiinkieliin.Tämäkiinnostusjohtuumo-
nestaeriseikasta.

Ensinnäkin,saamelaiskieltenjaitämerensuomalaistenkieltensuh-
deonäänteellisestihyvinsäännöllinen.Läheskokokummankinkieli-
ryhmäntaivutusmorfologiaonyhteistäalkuperää,samoinkeskeisim-
mätosatsanastosta.Itämerensuomenjasaamenvälisetäännesuhteet
ovathyvinselvitetyt,monissatapauksissapienimpiäyksityiskohtia
myöten.Voikinsanoa,ettäitämerensuomenjasaamensuhdeonmo-
nellatapaaesimerkkikielihistorianperiaatteidenhämmästyttävästä
yleistettävyydestäjaennustusvoimasta.

Sekäitämerensuomi,ettäsaame(kutenmyösmordva)ovatpää-
osinsäilyttäneeturalilaisenkantakielenkaksitavuisetperussanavar-
talot,jotkamonessamuussakielessäovatlyhentyneetyksitavuisiksi.
Kutenedelläonmainittu, saamelaiskielet jakavat itämerensuoma-
laistenkieltenkanssamyöshuomattavialainasanakerrostumia,joista
keskeisimpiäovateri-ikäisetbalttilaisetjagermaanisetlainat.1970-
luvultaalkaenonedelleenpyrittyosoittamaan,ettäsaamelaiskielillä
jaitämerensuomalaisillakielilläonmahdollisestivielämuitakinvar-
haisiayhteisiälainakosketuksia,jotkaovattapahtuneettoistenurali-
laistenkieltenedeltäjistäriippumatta.Tällaisiaolisivateräätarjalaiset
ja iranilaiset lainakerrostumat.Yhteensäsaamessa ja itämerensuo-
messaonyli200muistauralilaisistakielistäpuuttuvaasanavartaloa,
joistaosatosinsaattaalieneekulkeutunutlainanaitämerensuomesta
saameentaipäinvastoin.

Edelleen,nämäkaksikieliryhmää jakavat joukoninnovaatioita,
jotkapuuttuvatuseimmistamuistauralilaisistakielistä.Tällaisiaovat
esimerkiksiastevaihtelu,elisanankeskikonsonantistontaivutusvarta-

kota
jousi


venäläinen
vero

ruoste
käärme
tšuudi;vainolainen
karjalainen;ryöväri
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loissaesiintyvätmuutokset,2.tavunlabiaalivokaalitojau(vrt.supato
~saaNbuođđu)sekäsananalkuinenmuutos*wo>o(suolka~saaN
oalgi<*wolka,vrt.unkvall).Neovatmyösainoitauralilaisiakieliä,
joissaperussanajärjestysonmuuttunutSOV:stajaSVO:hon(subjekti
–verbi–objekti)jajoissaesiintyygermaanistenkieltenmallinmukai-
sialiittotempuksiasekäeräitämuitarakenteita.

Jo1800-luvunalkupuolenkiinnittiväthuomiotamyössiihenseik-
kaan,ettäsaamelaistenitsestäänkäyttämällänimitykselläonvasti-
neensaitämerensuomalaisissaheimonimissä.Hämeenmaakunnan
asukkaidennimi(hämäläinen)onnimittäinhistoriallisestisaamelais-
tenomakielisennimityksen(esim.pohjoissaamensápmelaš)vastine
(<*šämäläŋće).Näilläkahdellahyvinerilaisellaetniselläryhmällätu-
leesiisolettaaolevanainakinjoiltainosinyhteinenmenneisyys.On-
kinesitetty,ettänykyinenPirkanmaaolisiollutalkuaansaamelaisten
asuttamaalue,jokaolisin.1300-luvultaalkaenitämerensuomalaistu-
nut(Salo2002).Huomattavaaon,ettäPirkanmaantaiYlä-Satakun-
nansaamelaistentäytyysekäarkeologisenettäsuullisenperimätiedon
todistuksenvalossaolettaaharjoittaneenmyösviljelyä.

Melkoläheisistäkielistäänhuolimattaovatsaamelaisetjaitämeren-
suomalaisetkansatkulttuuriltaannykyisinsangenerilaisiaetnisiäryh-
miä.Historiallisestivoidaansaamelaiskieltenkatsoasäilyneensiellä,
missämaatalouseiolepäässytvoitolleväestönpääelinkeinona.Toisin
kuinesihistoriallisenaaikana,historiallisessaSuomessasaamelaiskiel-
tenjaitämerensuomalaistenkieltenrajaonsiisollutmyöselinkeinora-
ja.TällainentilanneheijastuumyösniissäsekäSuomen,ettänykyisen
VenäjänKarjalanalueenhistoriallisissa lähteissä, joissakylänasuk-
kaidenjälkeentyypillisestiluetellaankylänpiirissäasuvatlappalaiset.
Tutkimuksessaonesitettyerikantojasensuhteen,ovatkonämäaina
1700-luvulleastimainitutlappalaisetolleetmyöskielellisestisaamelai-
sia.Eräättutkijatovatpitäneettermiälappalainenainoastaanelinkei-
noonviittaavana,toisettaasovatolettaneet,ettälappalaisetolisivatol-
leetmyössaamelaiskieltenpuhujia(esim.Vahtola1999,Aikio&Aikio
2001).Samaanproblematiikkaankuuluvatoleellisestiläheskaikkialta
SuomestatunnetutLappi-jaLapin-alkuisetpaikannimet,joistaaina-
kinosaliittyyvarmastivarhaisempaansaamelaisasutukseen.

Vahva argumentti sisä-Suomen lappalaisten kielellisen saame-
laisuudenpuolestaonse,ettäsaamelaiskielistäperäisinolevapai-
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kannimistö kattaa maamme lähes kaikki alueet, mahdollisesti
Lounais-SuomenrannikkoaluettajaKarjalankannastalukuunotta-
matta.Tämäviittaakinvoimakkaastisiihen,ettäsaamelaiskieliäon
puhuttuläheskaikkiallanyky-SuomenjaKarjalanalueella.Samaan
suuntaanviittaa seuusimmantutkimuksenosoittamaseikka,että
saamelaisperäistälainasanastoaonsuomenjakarjalankaikissamur-
teissaeteläisimpiäseutujamyöten(Aikio2009).Tietenkinonmah-
dollista,ettäjonkinlainenetninenrajasuomalaistenjasaamelaisten
jälkeenonpaikoinsäilynytvieläsaamelaistenkielellisenassimilaati-
onjälkeenkin,jasikälisaattaaolla,ettäerääthistoriallistenlähteiden
mainitsemat’lappalaiset’ovatolleetjoitämerensuomenpuhujia.Il-
meistäkuitenkinon,ettäheidänetninentaustansaliittyymyössaa-
melaiskieltenvarhaisempaanlevikkiinKeski-jaItä-Suomessa.

Saamelaistenassimilaatiosuomalaisiinonselvästiolluthuomat-
tavaaerityisesti1500–1700-luvunSavossa,Karjalassa,Kainuussaja
Lapissa(vrt.Korpela2009).Tätäheijastaneeesimerkiksise,ettäsaa-
melaisten kansallisuudennimestä johdettu suomalainen sukunimi
LappalainenkuuluuSavonalueellayleisimpiinsukunimiin.Saame-
laistensuomalaistumisenviimevaiheisiinliittyvätns.Lapinplakaa-
titelilappalaistenasuttamienerämaidenuudisasutukseenrohkaisseet
Ruotsinvaltionverohelpotukset,joistaensimmäinenjulkaistiin1673.
NäistäasiakirjoistakäynnistynytnykyisenLapinläänineteläosansaa-
melaistenassimilaatioprosessionhistoriallisestidokumentoituyksi-
tyiskohtiamyöten(Tegengren1952).

Mitennykytutkijatsittensuhtautuvatns.varhaiskantasuomihy-
poteesiin, eli oletukseen, jonka mukaan saamelaiskielet ja itäme-
rensuomalaisetkieletpolveutuvatyhteisestäsuomalais-ugrilaisesta
välikantakielestä?Vastauseioleyksiselitteinen.Varhaiskantasuomi-
hypoteesinmuotoilialunperinPaavoRavila,jokakiinnittihuomiota
suomenjasaamelaiskieltenhuomattavaansamankaltaisuuteen.Suu-
riosahuomattavistafennougristeistaonkannattanutvarhaiskanta-
suomihypoteesiameidänpäiviimmeasti,mm.ErkkiItkonen(1961),
MikkoKorhonen(1981),PekkaSammallahti(1998)jaTapaniLehti-
nen(2007).Nykyisinmonettutkijatovatkuitenkinasettumassasille
kannalle,ettävarhaiskantasuomihypoteesilleeioleriittävästiperus-
teita.Lainasanatutkimuksessaonviitattusiihen,että itämerensuo-
mijasaamenäyttävätjohyvinvarhainsaaneenlainasanojasamoista
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lähteistämyöstoisistaanriippumatta(Koivulehto1999).Edelleen,on
kiinnitettyhuomiotasiihen,ettämonetitämerensuomenjasaamen
yhteisistäinnovaatioistavoidaanselittääkeskinäisenlainautumisen
tuloksenataikielellisinäareaalipiirteinä.Tällöinniideneisiistarvitsi-
siolettaasyntyneenyhteisessäkantakielessä.Esimerkiksipitkäänitä-
merensuomenjasaamenyhteisenäinnovaationapidettyäastevaihte-
luatarkastellaankinnykyisinuseinsamankaltaisena,muttatoisistaan
riippumattomastisyntyneenävaihtelunaitämerensuomessajasaa-
messa.

Viimekädessävarhaiskantasuomihypoteesinkannaltakeskeistäon
senarvioiminen,minkätyyppisiäkahdenkielenyhteisteninnovaa-
tioidentuleeolla, jottaniidenselitykseksikannattaarekonstruoida
yhteinenvälikantakieli.Mikälivarhaiskantasuomellaymmärretään
lähinnäkantauralinläntisintämurretta,jossatapahtuieräitämuista
kielistäpoikkeaviakehityksiä,voidaanhypoteesiavoidaanpitäätar-
peellisina(vrt.Saarikivi&Grünthal2005).

Itämerensuomenjasaamenlisäksikuuluuuralilaisenkieliperheen
läntiseen,äänteellisestikonservatiiviseen’periferiaan’myösmordva-
laiskieltenryhmä.Nykyisintähänryhmäänkuuluviakieliäpuhutaan
kaukanaitämerensuomalaisista jasaamelaiskielissä, leveänvenäjän
kielenpuhuma-alueenmuodostamanvyöhykkeentakana.Näyttää
kuitenkinsiltä,ettäitämerensuomenjasaamenlisäksimyösmord-
valaiskieltenvoidaankatsoajakavanjoukoninnovaatioitajomman
kummankieliryhmänkanssa.Voidaankinvarovastiesittää,ettäkaikki
kolmekieliryhmääolisivatkehittyneetsamastakantauralinlänsimur-
teesta,jossakieliryhmiäsittemminerottaneetinnovaatiotolisivatal-
kaneetsynnyttäämurre-eroja.Eräätinnovaatiotolisivattapahtuneet
niissämurteissa,joistasittemminkehittyiitämerensuomeajamord-
vaa,toisetniissä,joistatulisaameajamordvaa–jakolmannetniissä,
joistatuliitämerensuomeajasaamea.Viimeinenmurreryhmävastai-
sisiiställöinklassistavarhaiskantasuomea.Toisaaltatällainenspeku-
laatiovoiollaliiankinuskallettua–onmahdollista,ettäsaamelais-
kielten,mordvalaiskieltenja itämerensuomalaistenkieltenyhteiset
piirteetovattoisistaanriippumatontarinnakkaiskehitystäerikieli-
muodoissa.
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Missäjamilloinkantasaamea?

Saamelaistenesihistorianjaetnogeneesinelikansanmuotoutumisen
näkökulmastakeskeinenonkysymyssiitä,milloinjamissäkantasaa-
meaonpuhuttu.Sikälikuintähän–jamuihinvastaaviinkantauralin
tytärkieliäkoskeviinajoitus-japaikannusongelmiin–voidaanlöytää
vastauksia,onsillämerkitystämyössuomenjamuidenuralilaisten
kieltenhistorianajoituksillejapaikannuksille.

Saamelaiskieltenhistoriallista taustaa tutkittiinpitkäänsaamen
kielenjasaamelaisuudenulkopuolisista lähtökohdista.Esimerkiksi

Kuvio3.Eräidenäänteellistenjamuoto-opillisteninnovaatioidenjakautu-
minenitämerensuomalaistenkielten,saamelaiskieltenjamordvalaiskiel-
tenvälillä.Kieltenjakautumineneitapahdusuoraannykyisinolemassa
oleviinsukupuunhaaroihin.Saamenedeltäjälläkantasaamellaonyhtei-
siäinnovaatioitaniinsuomenedeltäjänkantasuomenkuinkantamord-
vankinkanssa.Kantasuomijakantamordvajakavatnekinsaamelaiskie-
listäpuuttuviainnovaatioita.Mahdollisestivarhaisimpienkantauralin
jakautumistentuloksenasyntyneetkielimuodotovatolleetkeskenään
ymmärrettäviäjasulautuneetuudestaannykyisiäitämerensuomalaisia,
saamelaiskieliäjamordvalaiskieliäedeltäviksivälikantakieliksi.

KANTASUOMI

KANTAMORDVAKANTASAAME

*wo > *o

*ś > *ć

2. tavu * -Vj, 
*Vw > -o

* i - ä, * e - ä > *i -
 a, e - a  (sporadinen)

erosija objektina

Sanan loppu * -m > *-n

Astevaihtelu

1. tavu *u, *i > *o, e

Ks-translatiivi

1. tavun pitkä vokaali > lyhyt
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Kartta1.SuomensaamelaisperäisiäpaikannimiäAnteAikiontutkimus-
tenvalossa(Aikio2007).Useidennimienalkuperäävoidaantutkiaver-
taamalla saamenkielisessä paikannimistössä esiintyvää sanastoa suo-
menpuhuma-alueennimistöön.Saamen’pitkää’merkitsevästäsanasta
muodostetutjärvennimetovattodellisuudessakinpitkänomaisia.Myös
’kannasta’ja’ylhäälläolevaa’merkitsevänsanansisältävätpaikannimet
voidaantunnistaakielenulkoisestitutkimallanimientarkoitteitakartta-
kuvanavulla.

*kukkē (-s) ’pitkä’

*kuotkōj ‘kannas’

*цlц ‘yllä; yläpuolella’, 
*цlemus(s)e ‘ylimmäinen’ 
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1900-luvunalkupuoliskollavallallaolleenSuomenasutushistorian
perusparadigman,ns.maahanmuuttoteorianmukaansuomalaiset
saapuivatmaahanrautakaudenalussaVirossajakohtasivattäälläsaa-
melaisia.Ajantutkimuseityypillisestiollutkovinkaankiinnostunut
siitä,mitensaamelaisetolivattulleetmaahan.Mitäilmeisimminhei-
dänoletettiinolleentäällä’aina’japrotolappihypoteesintehtäväksijäi
selittää,mitenheolivatomaksuneetsuomalais-ugrilaisenkielen.

Kun1900-luvunjälkipuoliskollasuomalaisessaesihistoriantutki-
muksessavakiintuiasutuksenns.jatkuvuusteoria,jonkamukaansuo-
malais-ugrilaisiakieliäolisipuhuttunykyisenSuomenalueellajovar-
haisestakivikaudesta lähtien,myössaamelaisetsovitettiinmukaan
tähänkuvaan.Itämerensuomenjasaamenvälisenkielirajannähtiin
muodostuneennykyisenSuomenalueellajokivikaudellakunmaaja-
kautuikahteenarkeologisestiselvästitoisistaanerotettavissaolevaan
alueeseen,joistatoinenolirannikoillajatoinensisämaassa.Tämän
mallinmukaanvarsinaisiasaamelaisiaeikuitenkaanolisiasunutlän-
nenjaetelänrannikkoalueella,jonkaasukkaatolisivatkehittyneetitä-
merensuomalaisiksijokivikautistenns.vasarakirveskulttuurinväes-
tönkanssatapahtuneidenindoeurooppalaiskosketustenmyötä.

Nykyisinmonettutkijatovatskeptisiäsensuhteen,mitenhyvin
kielellisestijaarkeologisestimääriteltävienalueidenvoidaanylipään-
sä katsoa vastaavan toisiaan.Arkeologisesti määriteltävissä olevat
alueetkertovatmateriaalien,raaka-aineidenjatekniikoidenleviämi-
sestä.Kielenleviämineneivälttämättäoleyhteydessämihinkäännäis-
tävaannoudattaaomaa,eritilanteissaerilaistajauseinmelkohanka-
lastirekonstruoitavissaolevaasosiaalistadynamiikkaa.

Yhtäältäsekäsaamelaisalueellaettäsisä-Suomessaonarkeologises-
tihavaittavaasutusjatkuvuus,toisaaltasaamelaiskielissäonilmeisen
myöhäisiäPohjois-Fennoskandianmuinaiskielistäomaksuttujasubst-
raattiperäisiäelementtejä.Kunnämäelementitonomaksuttuvasta
kantasaamenhajoamisenjälkeenjanykykieltenpuhuma-alueidentu-
leejokatapauksessakatsoasyntyneenkantakieltenhajoamisentulokse-
na,onilmeinenjohtopäätös,ettäkantasaameaeiolepuhuttunykyisel-
läsaamelaisalueellavaanetelämpänä.Tämävastaamyösaikaisempien
(jatkuvuusteoriankauttaedeltäneiden)tutkijapolvienkäsityksiä.

Kantasaameen voidaan rekonstruoida yli 1600 sanavartaloa
(ks.Lehtiranta1989).Näidensanavartaloidenns.paleolingvistisen
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analyysinavullavoidaanpäätellä,ettäkantasaameonilmeisestiol-
lutjossainsisämaassarautakaudenkynnykselläpuhuttumetsästäjien,
ennenkaikkeapeuranpyytäjienjakalastajienkieli.Kunsaamelaiskiel-
tenväliseteroteivätnäytäolevankovinpaljonmerkittävämpiäkuin
esimerkiksislaavilaistenkielten,joidenyhteisenkantakielentiedetään
hajonneennoinvuoden500j.a.atienoilla,voineeolettaa,ettäkanta-
saameaonpuhuttunoinajanlaskummealuntienoillajamahdollisesti
ensimmäisinävuosisatoinasenjälkeen.

Jottakantasaamevoitaisiinpaikantaa,onpaleolingvistisenevi-
denssinohellaotettavahuomioonkantasaameensaadutlainasana-
kerrostumat.Merkittävääontässäsuhteessaerityisestivarhainenger-
maaninensanastokerrostuma, jostanäytetäänomaksutunsanastoa
itsenäisestisekäkantasuomeenettäkantasaameen.AnteAikio(2006)
onehdottanut,ettäEtelä-Suomisopisihyvinalueeksi,jossatällaiset
germaanikosketuksetolisivatvoineettapahtua.Kantasuomenpuhujat
olisivattässätapauksessaasuneetSuomenlahdeneteläpuolellajakan-
tasaamenpuhujatnyky-Suomenalueella.

Pohjois-Venäjän,erityisestiArkangelinalueensubstraattinimistö
näyttääviittaavansiihen,ettäalueellaonpuhuttukieliä,jotkamones-
sasuhteessaovatolleetläheisiänykyisillesaamelaiskielille.Huomat-
tavaaonkuitenkin,ettäniistänäyttävätpuuttuneennykyisillesaa-
melaiskielilleominaisetsubstraattiperäisetmaastotermit–siitäkin
huolimatta,ettäeräätsaamelaiskieltenäänteenmuutoksetnäyttävät
tapahtuneenniissä.Tämäviittaasiihen,ettäkantasaamenhajoamisen
tuloksenaonilmeisestisyntynytsellaisiakinsaamelaiskieltenhaaroja,
joillaeinykykieltenjoukossaolejatkajia(vrt.Saarikivi2004).

Kaikkihistoriassatunnetutkantakieletovatkotoisinrajoitetuil-
taalueiltajasiksimyöskantasaamenpuhuma-alueentäytyyolettaa
olleenmelkopienen.Kunitämerensuomenvarhaisinhajoamisalue
näyttäänykytutkimuksenvalossasijoittuvanSuomenlahdenetelä-
puolelle, mahdollisesti jonnekin Viron ja Inkerinmaan seuduil-
leonlähelläajatus,ettäsaameaolisipuhuttutämänalueenitä- ja
koillispuolella–Valkeajärven,LaatokanjaÄänisenväliselläalueel-
la. Täältä saamelaiskielet olisivat aluksi levinneet Suomeen, Kar-
jalaan ja Pohjois-Venäjälle korvautuakseen sittemmin itämeren-
suomalaisilla – ja slaavilaiskielillä. Ainoat nykypäiviin säilyneet
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saamelaiskieletolisivatsitensäilyneetkantasaamenhajoamisentu-
loksenasyntyneidenlänsimurteidenperiferiassanykyiselläsaamelais-
alueella.Nämäsaamelaiskieletolisivatlänteenlevitessäänomaksuneet
substraattivaikutuksiaalueenvarhaisemmistapaleoeurooppalaisista
kielistä.Todennäköisestivastaaviavaikutuksia–muttaeri lähteistä
–onsaatumyösitäiseen,sittemminkadonneeseensaamelaiskielten
haaraan,vaikkakintästäonniukaltitodisteita.

Saamelaiskieltenekspansiopohjoiseenjalänteenlieneeollutmel-
konopea,silläjonoinvuosien800–1000tienoillaniidentäytyyolettaa
saavuttaneenKeski-Skandinaaviankin.Tämäoletusonvälttämätön
skandinaavisistakielistäsaameenomaksuttujenpaikannimienäänne-
asunvalossa(Bergsland1995).Hiljattainonesitetty,ettäsaamelais-
kielteneteläryhmäänkuuluneetkieletovatsaattaneetkulkeutuanyky-
SuomenalueeltaKeski-SkandinaviaanmyössuoraanPohjanlahdenyli
(Häkkinen2009).Kielitieteenkannaltanäyttäisikuitenkintodennä-
köiseltä,ettämateriaalisessakulttuurissaPohjois-jaKeski-Skandina-
viassahavaittavajatkuvuuseiedustalingvististäjatkuvuutta,vaansaa-
melaiskieletnykyalueellaanovatsuhteellisennuoriatulokkaita.

Tässä luonnosteltu kuva saamelaiskielten kielialueen historias-
tavastaapitkältiAikion(2006),Häkkisen(2009)jatämänkirjoitta-
janaikaisemminesittämiä.Sepoikkeaahuomattavastimm.Sammal-
lahden(2001)puolustamastaPohjois-Fennoskandianhuomattavasti
varhaisempaa,jopakivikautistasaamelaistumistaedellyttävästämal-
lista.Onkuitenkinvieläkerranhuomautettava,ettäsekoskeenimen-
omaanPohjois-Fennoskandiankielellistäsaamelaistumista,eikäse
pyrisanomaanmitäänsaamelaisenetnoksenvarhaisvaiheistakoko-
naisuutena.Tämäolisikinhankalaa,silläetnisetidentiteetitovatkai-
kissakonteksteissa–myössaamelaisalueella–hyvinmonilähtöisiä.
Jokatapauksessasekäkantasaamen,ettäsitäedeltävienkantakielten
puhuma-alueidenpaikannustenjaajoitustenjamyösPohjois-Fenno-
skandiansaamelaistumisenmonetyksityiskohdatovatedelleenhä-
märänpeitossa.
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Kuvio4.Skemaattinenkaaviokantasaamenkielikontakteista.Kantager-
maanionvaikuttanuterikseensekäitämerensuomeen,ettäsaameen.Balt-
tilaisetvaikutuksetsaameenovattodennäköisimminkulkeutuneetitäme-
rensuomenkautta.Kantasaameonmyösollutkontaktissaainakinkahteen
erilaiseenjaerialueillapuhuttuuntuntemattomaankielimuotoon.Kaavio
onkirjoittajanomiinjaAnteAikiontutkimuksiinperustuva.
  

Lähteitä

Aikio,A.–Aikio,S.2001:Heimovaelluksista jatkuvuuteen–suomalaisen
väestöhistorian tutkimuksenpirstoutuminen.Muinaistutkija. 4/2001.
Helsinki:Suomenarkeologinenseura.

Aikio,A.2004:AnessayonsubstratestudiesandtheoriginofSaami.Teok-
sessaEtymologie,EntwicklungenundEntlehnungen.FestschriftfürJor-
maKoivulehtozum70.Geburtstag.Toim.IrmaHyvärinen,PetriKallioja
JarmoKorhonen.MémoiresdelaSociétéNéophilologiquedeHelsinki
63.Helsinki:SociétéNéophilologique.

Aikio,A.2006:OnGermanic-SaamicontactsandSaamiprehistory.Journal
delaSociétéFinno-Ougrienne.91.Helsinki:Suomalais-Ugrilainenseura.

Aikio,Ante2007:ThestudyofSaamitoponymsinFinland.TeoksessaRitva
LiisaPitkänenjaJanneSaarikivi(toim.):Theborrowingofplacenames
intheUraliclanguages.OnomasticaUralica4.Debrecen.



116

JanneSaarikivi

Kartta2.’Ylhäälläolevaa’merkitsevänsaamelaisperäisensanan(saaNala,
suylä)saamelaiskieliinviittaavavokaalimuutosvoidaanhavaitapaikan-
nimissähyvinlaajallanykyisinvenäjänkieliselläalueella.Myöställäalu-
eellaontodennäköisestipuhuttukieliä,joissaontapahtunuteräitäsaa-
melaiskielilleominaisiaäänteenmuutoksia.
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Kartta3.SaamelaiskielisennimistönlaajinlevikkiPohjois-Venäjällä.

Viivadosoittaaitämerensuomalaisistajasaamelaiskielistäperäisinole-
vanpaikannimistönlaajimmanlevikinVenäjänpaikannimistössä.

Viivacosoittaakantasaameenpalautuvantuntemattomistakielistäperäi-
sinolevansubstraattisanaston(mm.pohjoissaamensanojanjárga ’niemi’
jageađgivastaaviensanojen)laajimmanlevikinpaikannimistössä.

Viivabosoittaaeräidenkapealevikkisempiensubstraattisanojen,mm.
pohjoissaamensanojavuotna’vuono’jabákti’kallio’vastaaviensanojen
laajimmanlevikinpaikannimistössä.

Viivaaosoittaapohjoissaamensanaaroavvi’rova’vastaaviensanojenja
eräidenmuidensanojenlaajimmanlevikinpaikannimistössä.

(karttaensimmäisenkerranjulkaistulähteessäSaarikivi2004)
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AnttiSajantila

Johdanto

Genetiikka(tuleemuinaiskreikansanastaγενετικός,genetikos, ja
γένεσις,genesis, ’alkuperä’),onbiologiaankuuluvatieteenala, joka
tutkiieliöidenperinnöllisyyttäjamonimuotoisuutta.Tietoaperin-
nöllisyydestäonkäytettyjoennenkuinGregorMendel(1822−1884)
keksiperinnöllisyydenlait.UuttaoliMendelinhavainto,ettäeliötsaa-
vatvanhemmiltaan,perinnöllisiäyksikköjä,geenejä.Geenitmuodos-
tuvatkromosomienDNA-alueista.DNA:nrakenneselvitettiin1953,
Nobel-palkittujenJamesWatsoninjaFrancisCrickinansiosta.DNA
muodostuuneljästänukleotidistä, joidenjärjestyssisältääelämälle
välttämättömänkoodin.Tämänkoodinperusteellasoluissatuotetaan
aminohappoja,joistamuodostuvatvalkuaisaineeteliproteiinit.Gee-
neissäjaproteiineissaonrakenteellistavaihtelua,jokaperiytyyvan-
hemmiltajälkeläisillejajotavoidaanlaboratoriomenetelmintutkia.
Tietoavaihtelustavoidaankäyttäämm.perinnöllistensairauksien,
yksilöntunnistamisenjaperheyhteyksien(isyystutkimukset)tutki-
muksessa.Väestögeneettisissätutkimuksissaselvitetäängeneettisen
vaihtelunmäärääväestöissäjasaadaantietoageenientainiidentuot-
teiden,proteiinienmonimuotoisuudestaeriväestöissä.

Väestögeneettisettutkimuksetperustuivat1900-luvunalunjälkeen
aina1980-luvuilleproteiinienvaihteluntutkimukseeneriväestöissä.
1990-luvultalähtienvastaavattutkimuksetovatpääsääntöisestipe-
rustuneetDNA:nvaihteluun.Keskeineneroonse,ettäDNA:nvaihte-
luonmerkittävästisuurempaakuinproteiinien.Toinenkehitysaskel
onollutlaboratoriotekniikkojenvaltaisakehitys:kunvielä1980−90-
luvullatutkijatpystyivätartikkeleissaantutkimaanmuutamanDNA-
tai proteiinimerkin monimuotoisuutta yksittäisissä väestöissä, on
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nykytutkimuksessamahdollistaselvittääjopasatojentuhansienyksit-
täistenDNA-merkkienmonimuotoisuuttauseissakymmenissäväes-
töissäkohtuullisessaajassa(esim.Laoetal.2008).

KoskaontärkeätietäänykyisenmolekyyliantropologianjaDNA-
tasonväestögenetiikanhistoriallista taustaa,käsittelentässäkirjan
osassaensinfyysisenantropologianmerkitystänykyistenmolekyy-
litasonväestötutkimustentaustalla,sittenproteiinitasonmonimuo-
toisuudentutkimuksenalkua ja lopuksinykytutkimussuuntauksia
DNA-menetelmillä. Jokaista osaa pyrin valottamaan saamelaisten
osuudellako.tutkimuksissa.

Fyysinenantropologia–väestötutkimustentaustaa

Fyysinenantropologiakehittyi1800-luvunkuluessaomaksitieteen-
alakseen.Setutkiiihmisenfyysisiäominaisuuksiajamuuntelua.Tut-
kimustaohjasi1900-luvunpuoliväliinastinäkemys ihmiskunnan
jakautumisestaselkeisiinluokkiin(rotuihin).Saksalaisetfyysisenant-
ropologianedustajat,Göttingeninyliopistonlääketieteenprofesso-
riJohannFriedrichBlumenbach(1752−1840)jaBreslaunyliopiston
antropologianprofessoriEgonFreiherrvonEickstedtiin(1892−1965)
määrittelivät tutkimuksensa ihmisen luonnonhistoriaksi (Martin
1914;vonEickstedt1934).

Fyysisen antropologian tärkein tutkimusmenetelmä oli fyysis-
tenominaisuuksienmittaaminen,antropometria.Ruotsalaisenana-
tomiAndersRetzius(1769−1680)kehitti1840-luvullapäänjakal-
lon pituus−leveys-indeksin ja amerikkalainen Samuel Mortonin
(1799−1851)mittasiaivokopantilavuutta(Retzius1843;1853;Mar-
tin1914).Kallontutkimus,kraniologia,onedelleenkeskeinentutki-
musmenetelmäfyysisessäantropologiassa.

Rodun määritelmästä tutkijat eivät olleet yksimielisiä.Yleisel-
lä tasolla rotu miellettiin ihmisryhmäksi, jota yhdistivät pysyvät
ja periytyvät fyysiset ominaisuudet. Näiden luokittelussa käytet-
tiintyyppikäsitettä.Tyypinluokitteluperustuitilastollistenmenetel-
mienavullasaatuunkeskiarvoon.Fyysiseentyyppiinyhdistyikäsitys
henkisestärotuolemuksestajaaitoudesta(Retzius1878;Stepan1987;
Banton1987).
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Saamelaisetjafyysinenantropologia

Saamelaisetolivatmukanajo1700-luvunrotuluokituksissa.Ruotsa-
lainenluonnontieteilijäCarlvonLinné(1707−1778)asettisaamelai-
setkaatoluokkaan,Homomonstrosukseen,nimelläAlpiniparvi.Rans-
kalainenkreiviGeorgesLouisLeclercdeBuffon(1707−1778)pohti,
onkolappalainenrotuitsenäinenihmiskunnanalaryhmävaiäärim-
milleenrappeutunutryhmätataareja.JohannFriedrichBlumenbach
puolestaanluokitteli ihmistenmuunteluakäsittelevässäteoksessaan
saamelaisetyhdessäsuomalaistenkanssamongoliseenrotuun(Isak-
son2001).

Rotuluokitustenmukaansaamelaisetolivatdegeneroituneetfyysi-
sesti,mikäolijohtunutheidänmaantieteellisestäasuinsijastaanjail-
mastosta.Degeneraatio-oppioliyleinenselitysmallituonajanluon-
nontieteessäselitettäessälajiensuurtamuuntelevuutta.

Saamelaisetkuuluivat1800-luvunpuolivälissäalkaneeseentutki-
mussuuntaan,jonkatavoiteoliselvittääeurooppalaistenrodullinen
alkuperäjahistoria.Kraniologistentutkimustenperusteellatutkittiin,
mitenrodutolivatkehittyneet.

RuotsalaiseneläintieteilijäjaetnografiSvenNilssonin(1787−1883)
ns.suurlevinneisyysteorianmukaansaamelaisetolivatolleetEuroo-
pan alkuperäiskansaa. Nilsson ja ranskalaiset antropologit pitivät
mahdollisena,ettäsaamelaistenesi-isätolivatasuttaneetmyösEte-
lä-EurooppaaRanskaamyöten.Tällöintulkittiinkallo-jaluulöytöjä
niin,ettäEuroopassaolisielänythyvinvarhaisessavaiheessalappoidi-
nenrotutyyppi(Nilsson1866).

Nilssoninsuurlevinneisyysteoriakohtasimyöskritiikkiä.Ruotsa-
laistenmuinaishautojenkallolöytöjätulkittiinmyösniin,ettäjoki-
vikaudellaSkandinaviassakinasui lyhytkalloistenrinnallapitkäkal-
loinen rotu. Kallot yhdistettiin pohjoiseen rotuun, ja käsitys, että
saamelaisetolivattulleetSkandinaviaansuhteellisenmyöhäänidästä,
saikannattajia(Rezius1896).

Suurlevinneisyysteoriakeskusteluunosallistuimyössolupatologian
kehittäjäsaksalainenRudolfVirchow(1821−1902),jokayrittiosoit-
taa,etteivätsaksalaisetolesukuasaamelaisillejasuomalaisille.Siinä
yhteydessähänesittihypoteesinsasaamelaisistapatologisenarotuna
(Wichow1875).Onhuomattava,ettäVirchowesittisairaudenjater-
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veydenrajanolevanhäilyvä,poikkeamatovatpatologioitataianoma-
lioita.Poikkeamissaeiollutarvolatausta,neolivatvainerilaisiakuin
alkuperäinentyyppi.

Suomalaisetkin osallistuivat saamelaistutkimuksiin.Anatomian
professoriVäinöLassila(1896−1939)esittiväitöskirjassaan(Lassila
1922)saamelaiskallojensaumoista,ettäsaamelaisetvoidaanluokitel-
lans.alempiinrotuihin.

Molekyyliantropologia–perimänmonimuotoisuuden
tutkiminenväestögenetiikanmenetelmin

Fyysisenantropologian lisäksionuutenamenetelmänä ihmislajin
evoluutionjaväestöjenhistoriantutkimiseentullutmolekyyliantro-
pologia,jokapyrkiihyödyntämäänpopulaatiogenetiikanjaevoluu-
tiobiologianteoriaajatutkimaanmoderninmolekyyligenetiikanla-
boratorioanalyysienavullatutkialaajojaväestöotoksia.

Ensimmäiset tutkimukset liittyengeneettisiin järjestelmiinsuo-
ritettiin joviimevuosisadanalkuvuosikymmenillä.Alanpioneerit
L.HirszfeldjaH.Hirszfeldtutkivaterietnistäalkuperääolevienen-
simmäisenmaailmansodansotilaidenA-jaB-veriryhmienesiinty-
misjakaumia1919.Heehdottivatensimmäisinäbiokemiallisenin-
deksinkäyttöäeriväestöryhmienerottamiseksi(HirszfeldjaHirszfeld
1919).YhdysvaltalainenW.Boydoliensimmäisiä,jotkayrittivätre-
konstruoida ihmislajin evoluutiota käyttäen ABO- ja muutamaa
muutatuollointunnettuaveriryhmäjärjestelmää(Boyd1950).

BrittiläinenA.E.Mourant julkaisi1954klassisensuurteoksensa
TheDistributionoftheHumanBloodGroups, jokaoliensimmäinen
systemaattinenesitysverestätutkittavienperiytyvienominaisuuksien
globaalistajakautumisestaeriihmisväestöissä(Mourant1954).Kirja
sisälsimyöstulkinnangeneettistenpolymorfismienmerkityksestäih-
misenevoluutionkannalta.A.E.Mouranttäydensimyöhemminteos-
taan(Mourantetal.1976;1978)jatätenalkuperäinenteoseijäänyt
ainoastaanhistorialliseksimerkkiteokseksi,vaansäilyipitkäänkes-
keisenäreferenssiteoksena.Muitamerkittäviäihmisväestöjengeneet-
tistenjärjestelmiensystemaattisiakatalogisointejakirjanmuodossa
ovatjulkaisseetmm.M.NeijaA.K.Roychoudhury1988kirjassaHu-



124

AnttiSajantila

manPolymorphicgenes:WorldDistribution javiimeksiL.L.Cavalli-
Sforza,P.Menozzi jaA.Piazza1994kirjassaTheHistoryandGeo-
graphyofHumanGenes.

Tietotekniikankehittyessäjaerityisesti internetinansiostayksit-
täisten kirjojen sisältö geneettisten järjestelmien referenssiteoksi-
naonvähentynyt.Nykyinenlaboratoriotekninenkehitysonomiaan
lisäämääntietokonepohjaisten,internetinvälitykselläsaatavillaole-
vientietokantojenmerkitystämolekyyliantropologisessatutkimuk-
sessa,silläyksittäisetkirjattaijulkaisuteivätmilläänvoisisältääkai-
kiltatarpeellisiltayksityiskohdiltaanvaltavastituotettuatietomäärää
(ks.esim.www.yhrd.org).

Molekyyliantropologiaonsiirtynytkokeellisissalaboratoriomene-
telmissäveriryhmämäärityksistäDNA-tasolle,jatutkittavaksisopivat
näytemateriaalitovatmuuttuneetvalikoimaltaanlaajaksi.Veriryh-
miä tutkittaessanäytteeksikelpasivatainoastaantuoreetverinäyt-
teetjavainpoikkeustapauksissamuutelimistöneritteetkutensylki.
DNA-tutkimuksissavoidaankäyttäälaajaltikaikkiaihmiskudoksia,
esimerkiksiverta,sylkeä,hiuksiaja luita.Ihmistenvälinenvaihtelu
onDNA-tasollahuomattavastisuurempaakuinklassisissaveriryh-
mämäärityksissä.Identtisiäkaksosialukuunottamattajokaisenyksi-
löllinengeneettinen”sormenjälki”onnykyisinmahdollistaselvittää.
Tätäteknistämahdollisuuttaonoivallisestihyödynnettyoikeuslääke-
tieteellisissätutkimuksissa,kutentunnistamattomienvainajienhen-
kilöllisyydenselvittämisessä,isyystutkimuksissajarikollistentunnis-
tamisessa.

DNA-molekyylinyksilöllisyydenlisäksiseonrakenteeltaansuh-
teellisenstabiilijasenonosoitettusäilyvänjopavuosituhansia.Siten
kuolemanjälkeisetmateriaalit,kutensairaaloidenkudosarkistotesi-
merkiksipatologianyksiköissä,jaerityisestimolekyyliantropologian
kannaltakiinnostavatmuseoistataisuoraanarkeologisiltakaivauk-
siltasaatavatesihistoriallisetnäytteet,ovatnyttutkijoidenanalysoi-
tavissa.Näistätutkimuksistaovatesimerkkeinähistoriallistenhenki-
löiden,kutenVenäjänviimeisentsaariperheen(Gilletal.1994)sekä
lähes40000vuottavanhanHomo-lajiinkuuluvanNeanderthalinih-
misen,HomoNeanderthaliksen,mitokondriaalisenDNA-sekvenssin
onnistunutanalysointi(Kringsetal.1997).
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Molekyyliantropologiarotuteorioidenkumoajana

Rotuteoriakeskusteluun molekyyliantropologia on tuonut selkeän
vastauksen:ihmislajionyhtenäinen,eikäsiinävoidaerottaa”rotuja”
biologisenaentiteettinä,jokavoitaisiintieteellisestimääritellä.Ihmis-
väestöjenvälisetgeneettiseterotmuodostavatpikemminkinlineaa-
risenjatkumonkuinselkeästitoisistaaneroteltaviaryhmiä.Useassa
tutkimuksessaongeneettistäinformaatiotakäyttäentodettuihmis-
väestöjensisäisengeneettisenmonimuotoisuuden(diversiteetin)ole-
vansuurempaakuinihmisväestöjenvälisendiversiteetin.

Molekyyliantropologistentutkimustenhyötyihmiskunnallejasi-
tenyksittäisilleväestöryhmillejaihmisilleonnähtävälaajempanako-
konaisuutena,jonkaavullavoimmeoppiaparemminymmärtämään
miksijamissälajimmeonkehittynyt,miksisairastummejakuolem-
me.Näidentoistaiseksiratkaisemattomienkysymystenlisäksiihmi-
sengeneettisenmonimuotoisuudentutkiminenauttaakonkreetti-
sesti lääketieteenkehitystä.Esimerkiksimahdollisuuselinsiirtoihin
onvaatinutihmisenanatomiantuntemuksenjakirurgistenleikkaus-
menetelmienkehittymisenlisäksimyöshylkimisreaktioidentaustalla
oleviengeneettisteneroavuuksienymmärtämisen,jokaeiolisiollut
mahdollistailmanväestögeneettisiätutkimuksia.

SaamelaisetEuroopangeneettisessäkartassa

Suomalaistengeeniperimästäonjulkaistuuseitakatsauksiajakan-
sainvälisestimerkittäviä tieteellisiäartikkeleita.Vuosikymmensit-
tenilmestyiprofessoriR.NorionkirjaSuomi-NeidonGeenit(Norio
2000),jossahänkattavastiselvittääedesmenneenprofessoriH.R.Ne-
vanlinnanaloittamaasuomalaistengeeniperimänkartoitusta.Kir-
jaonerinomainenyleisesityssuomalaisenlääketieteellisengenetii-
kanviimeaikaisten saavutusten taustoista.Suomalaisetovatolleet
eräänlaisenageenitutkimuksenmalliväestönä,johtuenosittainsuo-
malaisten geenien erityispiirteistä mutta myös suomalaistutkijoi-
denennakkoluulottomastatyöstä.Kokonaiskuvasuomalaistenbiolo-
gisestahistoriastaonalkanutsitenpikkuhiljaahahmottua.
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Myössaamelaisetovatolleetmolekyyliantropologistentutkijoiden
mielenkiinnonkohteena.Saamelaisiakoskevatgeenitutkimuksetovat
pitkältirajoittuneetyksittäisensaamelaisryhmäntaiyksittäistengee-
nienesiintyvyydenvertailuun.Klassisiinveriryhmämäärityksiinpe-
rustuvissatutkimuksissasaamelaisetovatsijoittuneeteurooppalai-
senväestöngeenikartanreuna-alueille,kutenmaantieteellisessäkin
kartassa.Saamelaistenlisäksieurooppalaisessageenikartassaerottui-
vatL.L.Cavalli-Sforzantyöryhmäntutkimuksessamyösmm.bas-
kit, islantilaiset,sardinialaiset,kreikkalaiset jasuomalaiset.Kaikkia
näitäväestöjäyhdistääkaksiasiaa:väestönpienikokojakulttuuri-
nen,kielellinentaimaantieteellineneroavuusmuihinEuroopanväes-
töihin.Nämäovat luonnollisesti suhteellisiamääreitänykyaikana,
muttaovatsaattaneetaikaisemminluodamerkittävänesteengeenien
sekoittumiselleväestöjenkesken.Väestönsuhteellisenpienikokoon
todennäköisestimerkittäväselittävätekijäsaamelaistengeneettisil-
leerityispiirteille,silläpienessäväestössäsattuma(geneticdrift)saat-
taaaiheuttaamerkittäviäesiintyvyystiheydenvaihtelujageneettisten
polymorfioidenjakaumassa.Yksittäistengeenienesiintymisvaihtelua
onkintullutesiinsaamelaisiatutkittaessauseaanotteeseenesimer-
kiksiUumajanyliopistonprofessoriL.Beckmanintyöryhmäntutki-
muksissa.

DNA-tutkimuksetovatmahdollistaneetmolekyyliantropologisissa
tutkimuksissamyöspatrilineaariset jamatrilineaarisetkysymyksen-
asettelut.Tutkittaessamiehistäsaatujanäytteitä janiissätodettavia
Y-kromosomaalisiapolymorfismejavoidaankartoittaamiespuolis-
taväestöhistoriaa.Vastaavastinaispuolistahistoriaavoidaanselvit-
täätutkimallamitokondriaalistaDNA:ta(mtDNA).Y-kromosomi-ja
mtDNA-tutkimuksetovatmahdollistaneettutkimusasetelmienuu-
delleenarvioinninmyöseriväestöjenalkuperästäjademografiasta.

A. Sajantila työryhmineen (Sajantila et al. 1995; 1997a; 1997b;
1998)onlöytänytsaamelaistenmtDNA-linjan(”mtDNASaami-mo-
tiivi”),jokaesiintyykaikissatoistaiseksitutkituissasaamelaisryhmissä
vaihdellennoin30−50%ryhmästäriippuen.Tambetstyöryhmineen
julkaisivuonna2004(Tambetsetal.2004)laajanartikkelin,jossakä-
siteltiinsaamelaistenmtDNA-jaY-kromosomitutkimuksia.Heidän
tulostensamukaanSaami-motiivionosamtDNA-linjaa,jotaesiintyy
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myösSkandinavianulkopuolellaLänsi-Euroopassa.Teoreettisetlas-
kelmatsaamelaistenmtDNA-linjoistaovatsopusoinnussasaamelai-
senväestönesihistoriallisistaajoistatasaisenajatkuneenpienenkoon
suhteen.Achillintyöryhmineen2005julkaisemassaartikkelissaesite-
täänyllättävälöydös:saamelaistenmtDNAlinjaa,jonkaTambetstyö-
ryhmineentotesiolevanlänsieurooppalainen,löytyymyösPohjois-
Afrikanberbereistä.Heidänjohtopäätöksensäon,ettäsaamelaisten
mtDNA-linjatovatperäisinFranco-Cantabrianrefuugioalueelta.

SaamelaismiestenY-kromosomitutkimuksissaonlöydettykaksieri
valtamuotoa,jotkaovatsamojakuinmuillaeurooppalaisillaväestöil-
lä,muttavaihtelevatesiintymistiheytensäsuhteen.Toinennäistäon
sangenyleisestilevinnytkokoeurooppalaiseenväestöönjatoinenon
pääosinlöydettävissävainPohjois-jaKoillis-Euroopanväestöistäja
erityisensuurellaesiintymistiheydelläuseistasiperialaisistaväestöistä
(Lahermoetal.1999;Raitioetal.2001;Tambetsetal.2004).

Yhteenvetonavoidaansanoa,ettänykykäsityksenmukaansaame-
laiset edustavat geneettisesti sekä mtDNA- että Y-kromosomi-tut-
kimusten valossa geenipoolia, jossa on todettavissa väestön sekoit-
tumista. Saamelaisten väestökoko on todennäköisesti ollut jo alun
perinpieni.Mahdollistaon,ettäsaamelaisetedustavatpaleoliittisen
ajaneurooppalaistaväestöä,johononsekoittunutkivikaudenlopul-
lataimyöhemmin,Euroopanylilevittäytyneeseenmaatalouspohjai-
seen,ekspansiivisestikasvaneeseenväestöön(Sajantila–Pääbo1995;
vonHaeseleretal.1996;Sajantilaetal.1996;Tambetsetal.2004).
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Johdanto

Arkeologiatutkiiihmisenmenneisyyttäaineellisenkulttuurinavul-
la.Menneisyysvoidaanarkeologiassakäsittäävainharvoinyksittäi-
sinätapahtumina,muttasensijaanprosesseina,jotkailmenevätjoko
pitkä-tailyhytikäisinäilmiöinätaiilmiöidenjoukkona.Arkeologialle
tärkeitäovatilmiöissähavaittavatmuutoksetajassajatilassa.Vaikka
tavallisestiarkeologiatutkiimenneisyyttälaajojenaineistojenperus-
teella,onviimeaikoinasaatumyösyksittäistenihmistenelämänkaa-
reenliittyviätietoja,mikälisääarkeologianmahdollisuuksiavalottaa
esihistoriaajahistoriaa.

Useimmitenarkeologienkäyttämälähdeaineistoonhankittumaan
altakaivamalla,maanpinnaltapoimimallataimuillatavoinmaastoa
havainnoimalla.Arkeologialleontärkeäämyöslähteidenympäris-
töllinen/maantieteellinenkontekstieliympäristö, jostaaineistoon
löytynyttai jossaseontuotettu/syntynyt.Menneisyydenympäristö
voipoiketahuomattavastikinnykyisestä.Arkeologiakäyttäälähtei-
denhankintaanparhaassatapauksessajärjestelmällisiäkeräysmene-
telmiä,muttahuonoimmissatapauksissaaineistonlöytötiedotovat
epämääräisiä.

Arkeologiankiinnostuksenkohteetajoittuvattavallisestimuinai-
siinaikoihin,muttamyösnuoretkohteetvoivatkuuluaarkeologien
tutkimuskohteisiin.Arkeologiaeisiistunneikärajaasiinämielessä,et-
teivätkönuorettapahtumatkiinnostaisi.Monetnykyarkeologiantut-
kimuskohteetovatiältäänvarsinnuoria.

Tutkimuskysymyksetohjaavattutkijoitakäytettävänteoreettisen
viitekehyksenjalähestymistavanvalinnassa,metodienkäytössäjaai-
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neistojenhankinnassa.Tutkimustulosten tulkintaan ja arviointiin
vaikuttaakaikkienedellämainittujenseikkojenlisäksimyöstutki-
mushistoriaelikuinkasaavutetuttuloksetsuhteutuvataiemminsaa-
tuihintuloksiin.Tavoitteenaonkäyttäätutkimuskysymykseenpar-
haiten soveltuvia lähestymistapoja, metodeja ja lähdeaineistoa.
Arkeologiaonkysymyksenasettelultaanennenkaikkeahumanistinen
tiede,jokakuitenkinkäyttäähyväkseensekähumanistisiaettäluon-
nontieteellisiämetodeja.

Arkeologian tärkeimpiä tutkimusperiaatteita on se, että lähde-
aineistopitääpystyäajoittamaan jollakin tarkkuudella.Ajoitukset
voidaantehdäjokosuoraanlähteistätaikulttuurikontekstinavulla.
Myöskohteenstratigrafiallaelimaakerrostenjarakenteidenjärjes-
tykselläonkeskeinenmerkitysarkeologiassa–tavallisestinuorempi
kerrosonvanhemmanpäällä.Kulttuurikontekstinjatypologisenver-
tailunavullavoidaanajoittaasellaisiarakenteitajaesineitä,joitaeivoi
ajoittaaluonnontieteellisinmenetelmin.

Ajoittaminenarkeologiassa

Suoraanlähteistätapahtuvaajoittaminenvaatii lähteenraaka-aineelta
tiettyjäominaisuuksia.Esimerkiksikäytettäessäradiohiilimenetelmää
–moniamuitakinajoitusmenetelmiäonolemassa–onajoitettavanläh-
teenoltavaorgaanisperäistäelisisällettäväilmakehänhiilidioksidistape-
räisinolevaahiiltä.Radiohiiliajoitusperustuukosmisensäteilynilmake-
häänsynnyttämänradiohiilenmääränmittaamiseen.Koskailmakehän
radiohiilipitoisuuseioleainaollutsama,eivätajoitustuloksetkaansuo-
raanvastaaaurinkovuosia.Radiohiilimenetelmälläsaadutajoitustulok-
set,jotkailmaistaanBP-vuosina(beforepresent,ennenvuotta1950)jata-
vallisestiniihinliittyvänä±virherajana–esimerkiksi980±30BP–pitää
kalibroidaelikorjatavastaamaanaikaaaurinkovuosina.Ajoitettavaksi
aineeksisoveltuvatesimerkiksiorgaanistenpyyntivälineidenosat,ruo-
antähteet,kutenluutjaruuanlaitossaastiankylkeentarttunuthiiltynyt
karsta.Jotkutorgaanisetpyyntivälineetonvalmistettuniinisoistapuis-
ta,ettäniidenajoittamisessavoidaankäyttäädendrokronologiaa.Täl-
löinajoitusperustuusiihen,ettäajoitettavanpuunäytteenvuosilustojen
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paksuuksiaverrataantiedossaoleviinvuosilustojenpaksuuksiin.Tietyl-
läalueellakasvavienpuidenvuosikasvutvastaavattoisiaanvirherajojen
puitteissa, jolloinparhaassatapauksessasaadaanselvillevuosi javuo-
denaika,jolloinpuuonkaadettu.Lähteidenkanssasamassakontekstissa
olevienorgaanistenaineidenajoittaminenantaavälillisenajoitustulok-
sen,jokaeioleyhtäkäyttökelpoinenjaluotettavakuinsuoraajoitus.Täl-
löinesimerkiksiajoitetaanradiohiilimenetelmällälöydönvierestätutki-
tusta,löytökontekstiltaansamanaikaiseksiarvioidustatulisijastaotettuja
hiiliätaitermoluminesenssimenetelmällätaikkaoptisellaluminesenssi-
menetelmällä(TL-taiOSL-menetelmä)liedestäperäisinoleviatulenra-
pauttamiakiviätaikkadendrokronologianavullasenrakennuksenpuu-
rakenteita, jonkayhteydestälöytöonperäisin.Myöskeramiikka-astia,
johonruoantähteetovatkiinnittyneet,voidaanajoittaanäillämenetel-
millä, jotkaperustuvatmineraalikiteidentoimimiseenradioaktiivisen
säteilynmittareina.Kiderakenteeseenvarastoitunuttaenergiaavoidaan
vapauttaalaboratoriossavalollatailämmittämälläkidettä,jolloinvapau-
tuvanenergian,jokanäkyyvalona,määrävoidaanmitata.Selvittämällä
kohteentaustasäteilynvoimakkuusjaannoksensuuruusluminesenssi-
mittauksellavoidaanselvittää,mitenkauanluonnonsäteilytysonjatku-
nutelimitenvanhaajoitettavanäyteon.Onmahdollista,ettäajoitetta-
vakohdejalöytökuuluvatvainnäennäisestisamaankontekstiin,vaikka
todellisuudessalöytöonpäätynytpaikallejokoennenkohteensyntyätai
senjälkeen.TämäonvarsinyleistävarsinkinLapissa, jossaesimerkik-
siasuinpaikkojenkulttuurikerroksetovaterittäinohuitajaeri-ikäiset
löydötjarakenteetovatsamassakerroksessa.Radiohiiliajoitusmenetel-
määvoidaankäyttäänoin40000vuodenikäisiinkohteisiinastijaTL-
menetelmäävoidaankäyttäärunsaan100000vuodenikäistenkohtei-
denajoittamiseen.DendrokronologisiaajoituksiavoidaanLapissatehdä
ajassataaksepäinaina5589eaa.asti.

Typologinenajoituseliesineidensamanlaisuuteenperustuvaajoitus
ontarkkatietyissärajoissa–ajoitussaattaaollatarkkasellaisissalyhyen
aikaakäytössäolevissaesineissä,jotkahajoavathelpostijajoidenluon-
teenomaisetpiirteetovatselkeästitunnistettavissa.Pitkäikäistentyyppien
käyttöajoituksessaonongelmallista,kutenkestävienesineidenkin.Esi-
merkkinätällaisestavoidaanmainitaInarinNanguniemenkaularengas-
löytö,jonkatypologinenajoitusonvarsinpitkä,muttalöytöonajoitettu
myösradiohiiliajoituksellavarsintarkasti.Nuortenkohteidenaineistojen
ajoittamisessaonollutmahdollistakäyttääapunamm.teollisuudentuo-
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teluetteloita.Ajoittamisenkannaltaerästärkeimmistäjaparhaimmista
esineryhmistäLapissaovatliitupiiput,joidenkäyttöikäonvarsinlyhyt.
Asuinpaikoilta löydetyt liitupiiputovattavallisestihiemannuorempia
kuinsamoistakonteksteistalöydetytrahat.Rahojenkäyttöajoituksessa
vaatiitarkkuutta,koskaerikonteksteistalöydettyjärahojaonvoitukäyt-
tääeritavoin–esimerkiksirakennustenperustuksistalöydetytrahatovat
eriasemassakuinlattianaltalöydetyt.Rakennustenperustustenallelaite-
tuillarahadepositioillasaattaaollayhtäläisyyksiä,jotkanoudattavatmää-
rättyjärituaalisuudenvaatimuksia–perustuksiinonlaitettutavallisesti
yhtäaikaakolmenkuninkaanrahat,jotkaonpitänytsijoittaapaikoilleen
nuorimmanrahanlyönninjälkeen.

MonetLapinasuinpaikoistaonajoitetturadiohiiliajoituksenavulla;
vainjoitakinnuoriakohteitaonajoitettudendrokronologian,termolu-
minesenssimenetelmänjaraha-ajoitustenavulla.Jotkutkohteetonajoi-
tettupelkästääntypologisinperustein.Nuortenkohteidenajoittaminen
radiohiilimenetelmälläonongelmallista,koskaajoitustulostenkalibroin-
tiantaatavallisestiniinpitkänaikahaarukan–esimerkiksi1600-luvun
lopulta1940-luvulleasti–ettäajoitustulokselleonvaikealöytääkäyttöä.
Myösajoitettavannäytteenlaatuvaikuttaaajoitustuloksiin.Josajoitetaan
havupuuhiiltä(tavallisestimäntyä),eivoidaollavarmoja,mistäosasta
puutanäyteon,tyvestävaiulkopinnalta–neantavatnimittäinerilaisen
ajoitustuloksen.Parhaimmanajoitustuloksenantavatlyhytikäisetpuu-
lajit,kutenkoivu-taipajuhiili,jollaonvainvähänomaaikää.Myösitse
kalibrointiaiheuttaaongelmia,koskakalibrointikäyräonsellainen,et-
täkeskiajalleajoittuvattuloksetovatvarsinepätarkkoja.Tämäaiheuttaa
ongelmiamm.siinä,ettärautakaudenlopultalähtienkäytetyilläasuin-
paikoillaolevienasumustenkeskinäisenikäsuhteenarvioiminenonhan-
kalaa.Muodostavatkoasumuksetyhtenäisenkylänvaionkoasumusten
välilläeriaikaisuutta?Tällähetkelläkäytössäolevillaajoitusmenetelmillä
ongelmaaeikyetäratkaisemaan,koskaasumustenvälilläeiolestratigra-
fisiaeroja.(Carpelan–Kankainen1990;Halinen2002a;2002b;2007;Hu-
kantaival2007;Jungner–Sonninen2008;Zetterberg2008.)

Arkeologiaeiyksinpystytutkimaankaikkiaihmisenhistoriaanliitty-
viäteemoja,silläarkeologiahankkiiaineistonsamaasta,järjestääai-
neistonsatutkimustavarten,muttaaineistojentulkintaantarvitaan
myösrinnakkaistieteidenapua.Tämänvuoksimonetaihepiirienja
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teemojen tutkiminenvaatiikinperehtymistämuidenalojen tutki-
musmenetelmiin.

Arkeologiatutkiimonenlaisiaaiheita,jotkaliittyvätmm.1)talou-
teen,johonliittyvätainakinravinnonhankinta,ravinnonhankinta-
menetelmät,ravinnonkäsittelymenetelmätjakaupankäynti,2)asu-
miseenjaelämiseen,3)sosiaalisiinsuhteisiinjaidentiteettiinliittyviin
kysymyksiin,kutenesim.yksilöiden jaryhmienväliset suhteet,4)
esineidenmuotoon,ikään,valmistustekniikkaan,valmistusraaka-ai-
neisiin,funktioonjaniidensymboliseen,yhteiskunnalliseentaiso-
siaaliseenmerkitykseensekä5)uskomuksiin, johonsisältyvätmm.
uskontojensisältö,senharjoittamismuodotsekäriititjatabut.Kaikki
edellämainitutaihepiiritovattärkeitätutkittaessasaamelaistakult-
tuuriaarkeologianmenetelmin,koskivatnesittenvarhaistaesihisto-
riallistatainuorintahistoriallistaaikaa.Näidenlisäksionolemassa
myösmuitaarkeologiantutkimusaiheita.

Tämänartikkelinkunkin luvun loppuun ja lähdeluetteloonon
koottuluettelokeskeisistäkäytetyistä lähteistä–kaikkiakäytettyjä
lähteitäeiolevoitutilanpuutteenvuoksisisällyttääluetteloihin.

Saamelaisetarkeologiantutkimuskohteena

Etnisyysonosaihmisenidentiteettiä–monenmuunidentiteettiin
kuuluvanpiirteenjoukossa–jasitentutkijoidenmielenkiinnonkoh-
teena.Monetihmisentoimistavoidaanperustellaidentiteettiinliitty-
villätekijöillä.Toisaaltatutkittaessajonkinväestöryhmänesihistoriaa
onkyettäväselvittämäänarkeologistenilmiöidenkuuluminenkysei-
senryhmänesihistoriaan–ainakinjollakintasolla.Tämäeioleyksi-
selitteistäeikäainamahdollistakaan.Etnisyysmuuttuuväistämättä
ajassa–seeisäilymuuttumattomana,vaansemuuttuuihmistenmu-
kana.Etnisyysvoidaannähdäjatkuvanaprosessina,jokaonsidoksis-
sakontekstiinjatilanteeseen.Etnisetkysymykseteivätolekuitenkaan
olleetsuosiossaarkeologienkeskuudessaviimeistenvuosikymmenten
aikana,koskaetnisyysonliitettyuseinnationalismiinjasenmyötära-
sismiin,joillaonollutmenneisyydentutkimuksessajatulostensovel-
tamisessahuonomaine.Kaikkietnisyyteenliittyvätutkimuseikui-
tenkaanoleollutsidoksissanäihinaatteisiin.Arkeologiaeivoivälttää
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etnisyyteentaiidentiteetteihinliittyvääkeskustelua,koskaväestöistä
taiväestöryhmistäkeskustellaanjatkuvasti.

Saamelainenkulttuurionmuuttunutajankuluessasekäalueel-
lisestiettäsisällöllisesti.Saamelaistenasuma-alue(Sápmi)kattaany-
kyäänFennoskandianjaKuolanpohjoisimmatosat,muttaaiemmin
seonolluthuomattavastikinlaajempi.Mitenlaajallaalueellasaame-
laisetovatasuneetjamitävarhaishistoriantaiesihistorianväestöjä
voidaankutsuasaamelaisiksi?

Kysymyksiinvastaaminenonongelmallista,koskaarkeologiankei-
nottutkiaetnisyyteenliittyviäkysymyksiäovatrajalliset.Arkeologia
voikulttuurienjatkuvuuteenliittyvienpäätelmienperusteellaesittää
määrättyäaluettaasutetunkatkeamattomasti,muttakulttuurissaon
tapahtunutmuutoksia.Vastaavastikokokulttuurikuvanhävitessätai
muuttuessa–elinkeinojen,aineellisenkulttuurin,asuinpaikkojen,us-
komusten–voidaanväittäätapahtuneenasutuskatkoksia.Mikäliar-
keologiallaontukenaanhistoriallistatietoataimuidentieteenalojen
tutkimustuloksia,voidaanarkeologistentulostenperusteellatehtyjä
päätelmiäpitäätietyissätapauksissaperustellumpina.

Kulttuurinjatkuvuuskysymysonmyösongelmallinen,koskamuu-
toksetkulttuurissa saattavat tapahtuavähitellenniin,ettei selkeää
muutoskohtaahavaitaennenkuinvastasuuretjakulttuurinkannalta
keskeisetominaispiirteetmuuttuvat.Uuttaväestöävoihyvinkintul-
lalähialueidenkulttuuripiireistäjatoisaaltaomaankulttuuripiiriin
kuuluvaaväestöäsaattaalähteäpoisalueelta.Kaikkiaväestömuutok-
siaeipystytägeenitutkimuksenkaanmenetelminselvittämään(ks.
AnttiSajantilanartikkeli tässäteoksessa).Arkeologian,kielitieteen
jageenitutkimuksentulostenyhdistämineneiolemyöskäänongel-
matonta.Kieli,geenit jaaineellinenkulttuurieivätolevälttämättä
yhtä–siihen,onkonäinmilloinkaan,onvaikeavastata.Kielimuut-
tuuajanmyötä,jasenpuhujatvoivatsiirtyätoisaalle,muttaihmiset
voivatmyösvaihtaakielensä,jolloinkulttuurinenjageneettinenjat-
kuvuusovatkuitenkinmahdollisia.Arkeologiakäsitteleeetnisiäky-
symyksiätavallisestiaineellisenkulttuurinavulla.Monetarkeologit
ovatsitämieltä,ettäesimerkiksikeramiikkatyyppienlevinneisyyshei-
jastaaetnisenryhmänlevinneisyyttä.Näineikuitenkaanvälttämättä
ole,koskakielenjageenienperusteellamuodostettavatetnisetrajat
voivaterotaaineellisenkulttuurinmäärittämistärajoista.Josuuden
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keramiikkatyypinleviämiseenliittyymuitakinarkeologiankannalta
keskeisiäuusiapiirteitä,voidaanperustellumminpuhuamyösuuden
väestöryhmänlevittäytymisestäalueelle.Yhdenesinetyypinjatkuvuu-
denperusteellaeiarkeologiapyrietnistäjatkuvuuttamäärittämään.

Mitenkauasajassataaksepäinvoidaanpuhuasaamelaisista?Saame-
laiseteivätolevaeltaneetnykyiselleasuinalueelleenvalmiinakansana,
vaansaamelainenetnisyysonmuodostunutväestönnykyiselläasu-
ma-alueella.Etnisyydenkeskeisinäpiirteinäpidetäänkieltä,kulttuu-
ria,määrättyjäelinkeinojajaitseidentifikaatiota.Nämätekijäteivät
olesäilyneetmuuttumattominahistoriassa,vaanerisaamelaisryhmillä
neovatkehittyneetvuosisatojenjajopavuosituhansienkuluessa.Kie-
litieteenkeinoinvoidaantutkiasaamenkielenhistoriaa,muttanäkyy-
kökielenhistoriamyösarkeologiassa.Voidaankosiisselvittää–onko
semielekästäkään–mistälähtiensaamelaisistavoidaanpuhua?

Historiallisetlähteeteivätkerroyksiselitteisestisitä,keitäFenno-
skandiassa on asunut esimerkiksi ensimmäisellä vuosituhannella.
Keitäovatolleetfennit,skridfinnit,jne.,joistakirjallisetlähteetpuhu-
vatantiikinajoistalähtien?Erinäkemystenmukaanheovatolleetsaa-
melaistentaisuomalaistenesi-isiä.Mitenlaajallaalueellaheovatasu-
neetjamikäyhteysheilläonnykyisiinsaamelaisiinjasuomalaisiin?

Suoraetninenyhteysonolemassa,jostarkasteltavatyhteisöt(his-
toriallinenjamuinainen)elävättaiovateläneetsamallaalueella ja
historialliset lähteetkertovatkatkeamattomastayhteydestä.Histo-
riallisten lähteidenperusteellatodettavayhteysesihistoriallisten ja
historiallistenyhteisöjenvälillävoiollaolemassavainsellaisessata-
pauksessa, jossaesihistoriallinenkulttuurijatkuukatkeamattomasti
historialliselleajalleasti.Tämänvuoksivarmayhteysnykyistenjakes-
kiajansaamelaistensekäesihistoriallistenkulttuurienvälillävoidaan
todeta vain suorakaiteen muotoisten latomusten aikaan eli ajassa
taaksepäin700-luvulleasti–japaikoinainaajanlaskunalkuunsaak-
ka–ainoastaanpohjoisenFennoskandianalueella.Tätävarhaisem-
pienkulttuurien,yhteisöjenjaväestöjenyhteysnuorempiinonriip-
puvainenjatkuvuudentodentamisesta,minkäperustelutovatuseasti
eritutkijoillaerilaisia.SekäEtelä-ettäPohjois-Suomenasutuksella
onomannäkemyksenimukaanmahdollistahavaitaarkeologinenjat-
kuvuusvarhaisimmistaasukkaistanykypäiväänasti.Käsittelenpoh-
joisenFennoskandianesihistoriaasaamelaisaluettaasuttaneidenvä-
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estöjenesihistoriana,mitävoidaanosittainpitäämyössaamelaisten
esihistoriana–siitäkinhuolimatta,ettäkielellinenjatkuvuusonny-
kytutkimuksenmukaankyseenalainen.

Mitenarkeologiankeinoinvoidaantutkiasaamelaisiinliitettäviä
etnisiäkysymyksiäsellaisillaalueilla,joillasaamelaiseteivätenääasu
jakunheihinviittaaviaselviähistoriallisialähteitäeioletaineovat
liian katkelmallisia? Tämä koskee erityisesti Etelä-Suomea, mutta
osittainmyösEtelä-Lappia.MyösEtelä-Ruotsinja-Norjansaame-
laisasutusonvastaavanlaisessaasemassa.SaamelaistenläsnäoloEtelä-
Suomessahistoriallisellajaesihistoriallisellaajallaontodettuuseissa
tutkimuksissa,muttamillaisia jälkiäheovat jättäneetalueelle,voi-
daankoarkeologisetmerkiterottaaesimerkiksieräasutuksenmerkeistä?

PyrintarkastelussanikäsittelemäänkokoSápmia,vaikkakinjot-
kutalueettulevatmuitaparemminkäsitellyiksi.(Aikio2004;2007;
2009;Carpelan1994;2003;2006;Halinen1999;Hamari–Halinen
2000;Hansen–Olsen2006;Hillerdal2009;Häkkinen2010a;2010b;
Itkonen1948;Kallio2009;Meinander1984;Nunez1987;1997;Ojala
2009;Vahtola1999;Valtonen2008;Zachrisson1997.)

Saamelaisalueenasuttaminen

Saamelaisalueenasutushistoriaulottuuyli11000vuodentaakse:Rui-
janrannikonvarhaisimmanasutuksenmerkitovatperäisinn.9500
eaa.tienoilta.Tuolloinasutussijaitsipääasiassaulkosaarissataivuo-
nojensuuosissa.VäestöolisaapunutalueelletodennäköisestiNorjan
rannikkoapitkinLuoteis-Euroopasta.Länsi-Euroopanpaleoliittinen
väestöoli jäätikönsulaessasiirtynytasuttamaannykyisenPohjan-
merenallasijainneenLuoteis-Euroopanrannikkoalueita,missähe
pyysivätmerennisäkkäitäjakalaasekämantereenpeuroja.Jäätikön
jatkaessasulamistaanasuttavaksitulivatyhäpohjoisemmatalueet,
jolloinensinasutettiinEtelä-RuotsijaEtelä-Norja,minkäjälkeenasu-
tussiirtyiNorjanrannikkoapitkinkohtiPohjois-Norjaa.Tuolloin
pohjoisenFennoskandiansisäosatolivatvielä jäänpeitossa,minkä
vuoksisisämaataeialuksiasutettuollenkaan,vaanasutusjäirannikon
tuntumaan.KokoNorjanrannikkoasutettiinvarsinnopeassatahdis-
sa,jaRuijanrannikkooliasutettujonoin9500eaa.
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Länsi/lounaineneioleollutainoasuunta, jonkakauttaRuijaon
voituasuttaa.Nimittäinviimeistenvuosienaikanaonsaatuviitteitä
siitä,ettäasutusvirtauksiaolisitullutmyösidästä,kaakostataiete-
lästä.Tähänviittaans.jälkiswidryläinenesineidenvalmistusteknolo-
gia,jokaonollutominaistaVironjaÄänisensekäsiitäitäänsijaitse-
vallevyöhykkeelle.Jälkiwidryläiseenesineidenvalmistusteknologiaan
viittaavianuolenkärkiäonlöydettypohjoisestaFennoskandiastatois-
taiseksivainyhdestäpaikastaeliUtsjoenVetsijärvenSujalanasuin-
paikalta,jokaajoittuun.8300–8100eaa.Norjanrannikonasutusoli
pääasiassarannikkosidonnaista,vaikkamyösSujalanasukkaatovat
asuneetmuinavuodenaikoinarannikolla.NykyisenNorjanjaRuot-
sinrajallasijaitsevaKölivuoristomuodostiensimmäisinäjääkauden
jälkeisinävuosituhansinavahvanesteensisämaanresurssienkäytölle,
mistäjohtuivähäinensisämaanhyödyntäminen.Kölivuoristoeikui-
tenkaanmuodostanutestettäFinnmarksviddaltaitään,minkävuok-
siesimerkiksisisämaassasijaitsevaSujalanasuinpaikkaolikäytössä
jaminkävuoksijoitakinvuosisatojamyöhemminVaranginvuonolta
saapuiasutustaInarijärvenalueelle.ToisaaltatuolloinPohjois-Ruot-
sinalueolivieläjäänpeitossa,mikämyösestisisämaanasuttamisen.
KivikaudenkuluessaKölivuoristokinylitettiinjaasutustasiirtyiNor-
janrannikoltaRuotsinpuolelle.

Lapinsisäosiinsaapuikivikaudenalussaasukkaitamyösetelästä,
muttamyöhemminkuinaivanpohjoisellerannikolle.Etelä-Suomi-
hanoliasutettujon.8850−8400eaa.jaasutuslevisivähitellenympä-
ristö-jailmasto-olosuhteidensalliessakohtipohjoista.Jäätikönväis-
tyttyäLänsi-LapistakohtiKeski-Ruotsian.8000eaa.alkoikasvillisuus
vähitellenlevitäjäästävapautuneellealueelle.TuohonaikaanItämeri
olihiemantoisenlainenkuinnykyään.Itämeriolimakeanvedenal-
taanaeliAncylusjärvenän.7000−6800eaa.asti,jajärvenrantasijait-
siRovaniemenyläpuolella.Jäätikönvapautumisestajohtunutmaan
pinnannousustaaiheutunutmaanpinnankallistuminenjaTanskan
salmienavautuminensekäItämerenmuuttuminenvähitellensuolai-
seksiLitorinamereksiaiheuttiItämeressävedenpinnanjatkuvaamuu-
tosta.Ihmisetovatkokojääkaudenjälkeisenajanviihtyneetmerien
sekäjärvienjajokienrannoillajaovatkäyttäneetliikkumiseensave-
neitä.IhmisetasuttivatRovaniemenkorkeudellasijainneensilloisen
PerämerenrannikonjamyösPohjois-Ruotsinrannikkoalueen.Vähi-
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tellenhealkoivathyödyntäämyössisämaanresurssejajatekivätpeu-
ranpyyntimatkojaanesimerkiksiKangosiin,Arjeplogiin,Enontekiölle
jaInariin.Inarissakahdeltasuunnaltatulleetväestötkohtasivat.Aluk-
sinäidenalueidenasutuseiollutpysyvää,vaanniissävierailtiinseson-
kiluonteisillapyyntimatkoilla.Myöhemmin,mesoliittisenkaudenlo-
pulla(n.6000−5000eaa.)asutusmuuttuiympärivuotiseksi.

EteläisinsaamelaisalueolisaanutasutuksensaKölinyli tulleista
NorjanrannikonasukkaistajaEtelä-Ruotsistatulleestaväestöstä.Vii-
meiseksi jäästävapautunutKeski-Norlanninalueonilmeisestikol-
meltasuunnalta–Pohjois-Suomesta,Etelä-RuotsistajaNorjanran-
nikolta–tulleidenväestöjenasuttama.(Halinen2005;Hedman2009;
Hyvärinen1997;Norberg2008;Rankama–Kankaanpää2008.)

Saamelaisalueenesihistoriallinenväestöhistoria

Kunsaamelaisalueoliasutettu,saapuialueellesenkinjälkeenuusia
asukkaita.Mitäänkaikenkattavaauuttaasutusvirtausta,jokaolisisyr-
jäyttänytkokonaisuudessaanvanhanasutuksen,eiarkeologisenai-
neistonperusteellavoidahavaita.Todennäköisestivanhaasutuson
jatkunutnäihinpäiviinastiniin,ettäuudetasukkaatovatsulautu-
neetvanhaantaivanhasulautunutuuteen.Tähänprosessiinonliitty-
nyttodennäköisestikielenvaihtojajakulttuuristenpiirteidenomak-
sumistasekäuusiageenejä.Onmahdollista,ettäosaarkeologiassa
havaittavistaaineellisenkulttuurinmuutoksistavoidaanselittääpar-
haitenväestönmuutolla,muttanäineitietenkäänkaikissatapauksis-
saoleollut.

EteläiseenSuomeentuliilmeisestikeramiikanelivarhaiskampake-
ramiikankäyttöönotonyhteydessäuuttaväestöä,muttamitensuu-
ristaryhmistäolikysymys,onepäselvää.Kivikaudenkuluessasaa-
pui lisääväestöämahdollisestimyös tyypillisenkampakeramiikan
ilmaantuessajavasarakirveskulttuurinmyötä.Pronssikaudenalussa
Etelä-SuomeensaapuiväestöäainakinrannikolleSkandinaviastaja
mahdollisesti idästämaanitäosiin.Rautakaudenhuomattavimmat
väestönlisäyksetovatkohdistuneetetelä- ja lounaisrannikolle, jon-
neontodennäköisestimuuttanutpieniäväestöryhmiäsekäBaltias-
taettäSkandinaviasta.Nämäväestölisäyksetovatvaikuttaneetmyös
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Suomeneteläosissavieläkeskiajallaasuneidensaamelaistenkulttuu-
riseen,kielelliseenjageneettiseentaustaan,muttanäistä lisäyksistä
huolimattanykysuomalaistenperimässäonensimmäistenasukkai-
dengeenejä.ItäisenjaläntisenSuomenväestöjenkulttuurineneriy-
tyminenolitapahtunutjomesoliittisellakaudella,muttasesyveni
kivikaudenkuluessa.Voimakkaimmateriytymistälisänneetimpuls-
sitovattapahtuneetvasarakirveskulttuurin(n.3200–2300eaa.)sekä
pronssi-(n.1900–500eaa.)jarautakauden(n.500eaa.–1150jaa.)vä-
estöjensekäkulttuurienmyötä.NiidenjohdostapääasiassaLounais-
Suomenalueonsaanutuuttaväestöä, jokaoneriyttänytalueiden
väestöjälisää.

Pohjois-Suomenväestökehitysonolluthiemantoisenlainen.Myös
sinneonvuosituhansienkuluessasaapunutuusiaväestöryhmiä,jot-
kaovatvaikuttaneetolennaisestiväestöönjakulttuuriin.Selkeimmin
arkeologisessaaineistossanäkyyneoliittisenkaudenalussahavaittava
ns.Säräisniemi1-keramiikkaakäyttänytväestö(n.5000–4500eaa.),
jonkaasuma-alueenaonollutKuola,VienanKarjala,Kainuu,Etelä-
LappisekäInarinjaVaranginseutu.Mahdollisestitapahtunutväes-
tönlisäysolikuitenkinvarsinvähäinen,koskaesimerkiksiitäisenja
läntisenLapinaineellinenkulttuurierositoisistaanlähinnäkeramii-
kankäytössä–idässäsitäkäytettiin,lännessäei.

Pronssikaudenalussa,noin1900eaa.,ilmeisestikinsaapuiLappiin
idästäväestöä,jollaolikäytössäänL-keramiikkaa(asbestisekoitteis-
taLovozero-keramiikkaa)jatasakantaisianuolenkärkiä,jonkakäyt-
töolialkanutkuitenkinjoennenkeramiikankäyttöönottoa.Alueella
voidaanmyöshavaitakivikaudeltapronssikaudelleselkeääkulttuu-
ristajatkuvuuttasenlisäksi,ettämahdollisestiuudenväestönmyötä
alettiinkäyttääuudenlaisiaesineitä.Tässäyhteydessäuudetvaikut-
teet levisivät läheskokosaamelaisalueelle.Pronssikaudenjarauta-
kaudentaitteentienoillatapahtuimahdollisestiuusikokosaamelais-
aluettakoskenutväestönlisäys,jokapohjautuuuudenkeramiikaneli
Kjelmøynkeramiikan(K-keramiikan)käyttöönotolleläheskokosaa-
melaisalueella.Tässätilanteessatoisenauutenainnovaationaolirau-
dankäyttöönotto,jonkajalostuksestaonmerkkejäläheskokoK-kera-
miikankäyttöalueelta.Uusilaajanalueenkattanutväestönlisäysolisi
ollutmahdollinensiksi,ettäaiemminelipronssikaudenalussaoli
tapahtunut edellinen aluetta yhtenäistänyt kulttuurinen impulssi;
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aluettayhtenäistäneenimpulssinvaikutuksestaerialueidenvälilleoli
syntynytkontakteja, joidenavullaluonnollistenjakulttuuristenes-
teidenylittäminenolimahdollista,elleiperätihelppoa.Esimerkik-
siRuotsinNorlannissajokilaaksojenvälinenkulttuurineneriytymi-
nenolialkanutjomesoliittisellakivikaudella, jaseoli jatkunutläpi
neoliittisenkauden–vainns.asuinpaikkavallien(ru.skärvstensvall)
vaiheolineoliittisellakivikaudellakattanutuseammanjokilaakson
käsittävänlaajemmanmaantieteellisenalueen.Välttämättäsuuris-
taväestöryhmistäeioleollutkyse,koskaK-keramiikankäyttöönot-
toonliittyvätmuutkulttuurisetpiirteetovatselkeääjatkumoavar-
haisemmistaajoista jatoisaaltaK-keramiikanaikanakinalueelliset
kulttuuritnousivatuudelleenesille.K-keramiikanlevinneisyysalue
onollutyksilaajoistayhtenäisistäläheskokosaamelaisaluettakosket-
tavistaarkeologisistailmiöistä.K-keramiikanCarpelan(2007:99)liit-
täävalmistusmenetelmänsä,muotoilunsajakoristelunsaperusteella
Etelä-SuomessatavattavaanSirnihtankeramiikkaan.Näidenjälkeen
eiolehavaittavissaarkeologisiamerkkejä,jotkavoisivatkertoauusis-
taväestövirtauksistaennensuomalaisten,karjalaistenjaskandinaa-
vienmuuttoaalueelle.PerämerenrannikollesaapuiEtelä-Suomesta
asutustajorautakaudenlopulla,mihinviittaavatislantilaisetsaagat,
perimätiedotkveeneistäjaKeminmaanhautojenvarhaisetarkeolo-
gisetajoitukset.

Saamelaisalueenerialueidenkulttuuriseeneriytymiseenovatvai-
kuttaneetvuosituhansienkuluessasekäalueidenerilaisuusettäsuu-
remmatjapienemmätasutusvirtaukset.Jomesoliittiseltaajaltaläh-
tienonarkeologisentutkimuksenperusteellanähtävissäalueita,jotka
säilyttivätaineellisenkulttuurinsaomaleimaisuudenläpivuosituhan-
sien.Vaikkaalueillesaapuikinuuttaväestöä,nousivatvanhatkulttuu-
risetelementitläpiuusienkulttuurien.Esimerkkeinätästäovatmm.
RuotsinjokilaaksotsekäInarinjaEnontekiönalueet,joidenkulttuu-
ripiirteetovatpoikenneettoisistaanaina.EteläisemmässäSuomes-
savastaavanlainenesimerkkionPohjanmaa, jonka liuskekulttuuri
nouseeesilleyhäuudelleen,vaikkaalueenylipyyhkäisisikinerilaisia
kulttuurivirtauksia.(Aikio2000;2007;Forsberg1996;Halinen2005;
Hulthén1991;Taavitsainenetal.2009;Torvinen2000;2007;Vahtola
1980;Valtonen2008.)
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Talous

Eräsjokaisenkulttuurinkeskeisimmistäosa-alueistaontalous,joka
käsittäämm.ravinnon–senhankintamenetelmätjapainopistealueet
pyynnissä, keräilyssä ja kalastuksessa sekä maatalouselinkeinoissa
(toimeentulostrategiat)–vaatetuksenjakaupankäynnin.Historial-
lisetlähteetvalottavatsaamelaistentalouteenliittyviäseikkoja,mut-
taniidenperusteellasaadaansekäkeskiajanettäuudenajantalou-
destavarsinstereotyyppinenkuva.Katkelmallisistalähteistäjohtuen
näkemyksetovatuseinperustuneetevolutionistisiinkäsityksiinta-
loudenkehityksestätaianakronistisiintulkintoihin1600-ja1700-lu-
kujenlähteidenperusteella.Toisaaltasaamelaisalueonmiellettyyh-
tenäisenä,vaillaalueellisiaerojaolevanaalueena–saamelaisalueon
saamelaisalue.

Arkeologianavullaonmahdollistatutkiataloudenpaikallisellata-
sollatapahtuneitamuutoksia,koskaarkeologinenlähdeaineistoon
ainapaikkaansidottua–muttatoisaaltamyöslaajemmillaalueillata-
pahtuneitamuutoksia.Historiallinentietoonvarsinkinvanhemmilta
ajoiltapaikkatiedoiltaanpuutteellista,mistäjohtuutulkintojenepä-
varmuus.Vaikkalähteetkertoisivattarkemminsaamelaisalueeneri
osista,onmuistettava,ettäesimerkiksiLuulajansaamelaisaluekoos-
tuutunturi-jametsäalueesta,joissaelinkeinojenperustatovatolleet
erilaisia.

Ihmistentoimeentulostrategioitaeliniitäperiaatteita,joidenavul-
laihmisetovathankkineetravintonsa,voidaanselvittääihmistenra-
vinnontähteitäjasaaliseläintenperkuu-taiteurastusjätteitätutkimal-
lasekäanalysoimallamuitaravinnonkäyttöönliittyviäjätteitä.Niitä
analysoimallaselviävätmm.ihmistenravinnokseenkäyttämäteläin-
jakasvilajitsekäse,millaisiaruokiaihmisetovatvalmistaneet.Myös
ihmistenluistajakeramiikankarstastatehtävienvakaidenisotoop-
pienanalyysienavullaonmahdollistaselvittäämerellisenjaterrestris-
tensekäkasviresurssienkäytönvälistäsuhdetta,muttatoistaiseksiLa-
pinalueenvainajistaontehtyvainvähäntähänliittyväätutkimusta.

Ihmisetjättäväteläessäänjälkeensäsuuriamääriäjätteitä.Osaniis-
tähäviäätutkijoidenulottumattomiin,muttaosastajääjäljelletun-
nistettaviaominaisuuksia.Metsästäessääneläimiäihminenvalitsee
ensinnäkinpyytämänsäeläinlajitjapyyntipaikaltaasuinpaikalletuo-
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tavatsaaliseläintenosat.Kalastaessaanihmisetperkaavatkalatusein
rannassa–jokoasuinpaikantuntumassataikala-apajanläheisyydes-
sä.Karjaakasvattaessaanihminenruokkiijateurastaaomiakotieläi-
miäänsekämaataviljellessäänjahyötykasvejakasvattaessaanhänval-
mistaaateriansaamastaansadosta.Jokaistaeläinlajiavartenihminen
onkehittänytomatpyyntimenetelmänsä, joissakäytetäännimen-
omaanseneläinlajinpyyntiinparhaitensoveltuviavälineitä.

Arkeologientiedotpyydetyistäjaasuinpaikalletuoduistaeläinla-
jeistaperustuvatpääasiassasaaliseläintenluidenanalyysiin,ns.os-
teologiseenanalyysiin.Menetelmäperustuuluidenvertaamiseenny-
kyisteneläintenluihin,jolloinparhaassatapauksessaonmahdollista
selvittääeläimenlaji,sukupuolijaikä–huonoimmassatapauksessa
selvitetäänvain,onkokyseessälintuvaikala.Osteologisenanalyysin
avullaonmahdollistatutkiasaaliseläintenkäsittelyäsyvällisemmin-
kin–kaikkiperustuukuitenkinsiihen,ettäluuaineistoonriittävän
hyvinsäilynyttä.Hyvinsäilyneestäpalamattomastaluustaonmah-
dollistaselvittää,mitkäosatovatpäätyneetasuin/teurastuspaikalle
jamiteneläinonpaloiteltu.Palamattomatluuteivätkuitenkaansäi-
lyvuosituhansiahappamassamaaperässä,muttapalaneenanesäi-
lyvät.Palaessaanluutkuitenkinfragmentoituvatjaniidentunnista-
minenvaikeutuu,mikäpuolestaanvaikuttaatunnistettujenluiden
määrään.Kaikkialuitaeikuitenkaanpolteta,koskaihmisetovatvali-
koineetasuinpaikalleastituotavatluut.Tämävaikuttaasiihen,miten
suuriosaylipäätäänpäätyyanalyysiin.ValtaosapohjoisenFennoskan-
dianlöydetystäesihistoriallisestaluuaineistostaonpalanutta.Arkeo-
logeillepäätyvätutkittavaaineistoonsiiserittäinvajavaista.Vaikka
läheskaikkialajeja–muuttolintujalukuunottamatta–voidaanpyy-
tääperiaatteessaympärivuoden,jokaisellaeläinlajillaonparaspyyn-
tiaikansa;peuraaonpyydettysyksyllä jakeväällä,hirveäjakarhua
lopputalvella,metsäkanalintujatalvella,haukeaalkukesällä,vesilintu-
jakeväällätaisyksyllä.Näideneläinlajienluidenjaasuinpaikanmui-
denominaisuuksien(esimerkiksiasumuksenrakenteen)perusteella
voidaanpäätelläasuinpaikankäyttövuodenaikaa.Jokatapauksessa
osteologisentutkimuksenperusteellaonmahdollistapäätellä,mitä
eläinlajejaonpyydetty,mihinvuodenaikaanniitäonpyydetty,onko
niitäpyydettylähellävaikaukanajaonkoniitäpyydettysuuriamää-
riävaiyksittäisiäeläimiä.
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Mitäravintokasvejaihmisetovatkäyttäneet,selviääuseimmiten
makrofossiilitutkimuksella.Suomenmaaperänhappamuudestajoh-
tuenmyöskasvijäänteethäviävätvähitellen.Kasvienjäänteetsäilyvät
useinvainsiinätapauksessa,ettäneovathiiltyneet.Keskellätulisijaa
voimakkaimpienliekkienkeskelläolevatkasvinjäänteetpalavatkaut-
taaltaanjahäviävät,muttatulisijanäärellätaireunallaolevatkasvin-
jäänteethiiltyvätjasäilyttävätmuotonsatunnistettavina.Orgaanisena
aineenamyösnevoidaanajoittaaradiohiilimenetelmällä.Hyötykas-
vienlisäksitulisijaanpäätyymyösluonnonkasveja,joitaonsaatettu
käyttääsekäravinnoksiettäraaka-aineeksi(esimerkiksivariksenmar-
jataikenkäheinä).Hiiltyneitäsiemeniäverrataanvertailukokoelmiin,
joidenperusteella lajinmääritystehdään.Toinentapatutkiakasvi-
ravinnonkäyttöäontutkiaruuanvalmistukseenkäytettyjenastioi-
denpintaantarttuneenkarstankoostumusta.Kemiallistenanalyysien
avullavoidaankarstastatutkiajälkiämm.rasvahapoista,hiilihydraa-
teista,kolesterolistajaproteiineista,joidenperusteellavoidaanrajata
käytetytmarjalajit.Vakaidenisotooppienanalyysienperusteellavoi-
daanpäätellä,onkokarstassamukanamerellisiävaiterrestrisiäeläin-
rasvoja.Nykyäänmyöskeramiikanhuokosiinimeytynyttärasvaavoi-
daantutkia.

Jääkauden jälkeiseenpyyntiin liittyvätkeskeisestimyöspyynti-
välineet,kutenkeihäät,jousetjanuolet,ongenkoukut,kalaverkotja
katiskat sekäkiinteätpyyntilaitteet,kutenpyyntiaidat,pyyntikuo-
patjakalapadot.Poronhoidostajääpuolestaanjälkeenporokaartei-
denjalypsyaitaustenjäännöksiä.Ihminenjättääjälkeensämm.sär-
kyneitäesineitäasuin/leiripaikoille,hukattujataisärkyneitäesineitä
pyyntipaikoillejaehjiäesineitäuhreinapyhiinpaikkoihinjaanteina
hautoihin.Pyyntilaitteistaonjäänytedelleenhiekkakankaillanäky-
vätpyyntikuopat, järvienpohjassasäilyneetaitojenjäänteettaikal-
liopiirroksissakuvatutpyyntiaidat.Näidenajoitettavienlöytöjenja
rakenteidenperusteellavoidaanpäätellä,millaisillavälineilläihminen
onkulloinkineläimiäpyytänyt.Kunpyyntilaitteidenkäyttöäanaly-
soidaan,ontärkeäätietää,millaisessaympäristössäniitäonkäytetty.
Lapissametsäolosuhteetovatmuuttuneetvuosituhansienkuluessa
suuresti.Mäntyrajaonilmastonlämmetessäsiirtynytkohtitunturien
javuortenhuippuja,muttavastaavastiilmastonviiletessäseontul-
lutalaspäin.LämpimintäpohjoisessaFennoskandiassaonollutjää-
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kaudenjälkeenkivikaudenpuoliväliinasti, jolloinmetsienlaajene-
minen päättyi. Tällä on ollut suuri merkitys esimerkiksi peurojen
elämälle,koskatunturipeuraviettääkesättunturissajasiirtyytalveksi
metsänsuojaan.Alkaessaansiirtymisensämetsääkohtitunturipeu-
ratkokoontuvatlaumoiksi,jalaumatovatsuurimmillaanmäntyrajan
tuntumassa,muttanesäilyvätsuurinamyösmetsänsisällämetsärajan
tuntumassa.Parhaattunturipeuranpyyntipaikatovatsiisvaihdelleet
vuosituhansienkuluessaeikäsamanlaistapyynti-taiasutusmalliaeri
vuosituhansillavoiajatellasamojenasuinpaikkojenvaraan.Joiltakin
alueiltatunturipeurahävisiläheskokonaankivikaudenlämpökaudella
(noin7000–4000eaa.),muttapalasiuudelleentunturissasijainneiden
kesälaidunalueidenjälleenlaajennuttua.Ympäristöolosuhteidenmuu-
toksetovatvaikuttaneetmyösmuideneläintenkäyttäytymiseenjasi-
tenniidenpyyntimahdollisuuksiin–ympäristönmuuttuessapeuralle
epäsuotuisaksiovathirvenelinolosuhteetpuolestaanparantuneet.

Erialueidenväestötovatpyytäneetniitäeläimiä,joitakukinympä-
ristöontarjonnut.Vastaporon-jakarjanhoidonmyötäihminenon
aktiivisestivaikuttanuteläintensaatavuuteen.MaanviljelyäonSáp-
missaharjoitettulähinnävainseneteläisimmissäosissa–pienimuo-
toisestamaanviljelystäonajoittaisiamerkkejämyösaivanpohjoisim-
missaosissa.

EnsimmäisetasukkaatPohjois-NorjassaRuijanrannikollaolivat
merinisäkkäidenpyytäjiäjakalastajia.Alueenominaispiirteistäjoh-
tuennämäeläinlajitsäilyivätkeskeisinäravinnonlähteinäainauudelle
ajallesaakka.Peuranjamuidenmaanisäkkäidenpyyntiolisivuosas-
sa,vaikkaajoittainniidenkinpyyntionollutvoimakasta.Ruijanto-
pografiastaelikorkeastajajyrkkärinteisestäKölivuoristostajasenjat-
keestajohtuensisämaanhyödyntäminenoliongelmallista–osittain
asutuksenalkuvaiheessamyössisämaassaollutjäätikköjasenaiheut-
tamakasvillisuudenpuutevaikeuttivatsisämaanresurssienhyödyn-
tämistä.Finnmarksviddallaei tuolloinollutmitään,mitähyödyn-
tää,koskaesimerkiksipeuranelinolotolivatsiellävarsinheikot.Vasta
noin8300eaa.alueellesaapuitunturipeura,jokaoliaiemminelänyt
rannikonlähialueella.Finnmarksviddanitäpuolellaeiollutvastaa-
vanlaistavuoristoaesteenäkutenFinnmarksviddanjarannikonvä-
lillä,mikänäkyymm.siinä,ettärannikonväestöalkoituohonaikaan
hyödyntääsisämaanpeuramaita.
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Ympäristöolosuhteidenmuutoksetvaikuttivatsiihen,ettäsisämaa-
taalettiinhyödyntäävoimakkaammin ja laajemmaltaalueeltaaina
Inariinsaakka.Mesoliittisenkaudenlopullapeuranpyyntimuuttuiai-
tapyyntimenetelmänmyötävarsinlaajamittaiseksielisuuriapeura-
laumojaohjattiinaitaukseen,jossapeurattapettiin.Aitapyyntiähar-
joitettiinvieläneoliittisellakaudella(4000eaa.asti),muttakauden
loppuvaiheessakuoppapyynnistätulisuosituinja ilmeisestikinme-
nestyksellisinpeuranpyyntimenetelmä.Kuoppapyyntiäharjoitettiin
ainarautakaudenalkupuolelleasti,muttasenjälkeenaitapyynnistä
tulijälleensuosituinpeurojenmassapyyntimenetelmä.Joustajanuol-
tasekäkeihäitäolikäytettynäidenpeuranpyyntimenetelmienrinnalla
kokoajan.Merinisäkkäidenpyyntijakalastusolivatedelleentärkeäl-
läsijallayhteisöjenravinnonhankinnassa,mikänäkyymm.Kjelmøyn
asuinpaikan merinisäkkäiden pyyntiin käytettävien harppuunojen
määrässä jamonipuolisuudessa.Rautakaudenkeskivaiheessameri-
nisäkkäidenpyyntijatraaninvalmistusolirunsasta,mikänäkyymm.
siinä,ettäalueellakäytettiinlaakakivillävuorattujatraaninvalmistus-
kuoppia(no.hellegrop).Keskiajallarannikonväestöelimerinisäkkäi-
denpyytäjät,peuranmetsästäjätjakalastajatalkoivatkasvattaamyös
karjaa,lähinnälammastajavuohta.Senosuussäilyikuitenkinvähäi-
senäainauudelleajallesaakka,koskameritarjosikuitenkinparhaiten
ravintoa.Maanviljelynkokeilutolivatvähäisiä.Rautakaudenlopulla
traanijamursunsyöksyhampaatolivatkeskeisiäkauppatavaroita,joi-
taskandinaavitjaerikauppiasryhmätVenäjältävälittivätEurooppaan.
Keskiajallakristinuskonleviämisenmyötäpaastoajallarunsaastikäy-
tettyjenkalatuotteidenmenekkikasvoimyös,mikätoiRuijanranni-
kollekalastustukikohtiajasenmyötälisääväestöäsekäorganisoidun
kirkkojärjestyksenjavaltionylläpitämänsotalaitoksen.Saamelaiset
osallistuivatkaupankäyntiinrakentamallamonikulttuurisiakauppa-
tukikohtia(no.mangeromstuft),joitarakennettiinlähinnäRuijanran-
nikollekeskiajanloppuvaiheessa.Tähänliittyivätmyöspeuranvuotien
ja-lihankauppa,johonpeuratsaatiinmassapyynnillätunturialueelta.
Suurporonhoitoonlevinnytalueellevastauudellaajalla,vaikkamyös
senkeskiaikaisuudenpuolestaonpuhuttu.Pienimuotoistaporonhoi-
toaonalueellaharjoitettumahdollisestijorautakaudenlopulla.

Finnmarksviddanjasitäympäröivienalueidenelinkeinotolivat
pitkältipeuranpyynninjakalastuksenvarassa.Enontekiönseudulla



147

Arkeologiajasaamentutkimus

peuranpyyntioliainaporonhoidonalkuunastikeskeisinravinnon-
lähde.Kalastustakinharjoitettiin,muttaseeinoussutmissäänvai-
heessapeuranpyynnintavoinkeskeiseksiravinnonhankintatavaksi.
Mesoliittisenkaudenlopunjaneoliittisenkaudenaitapyyntiolivat
varhaisimmatpeuranmassapyyntimenetelmät.Neoliittisenkauden
lopullajavarhaismetallikaudellakuoppapyyntiolikeskeisinpeuran-
pyyntimenetelmä,vaikkajoustajanuoltakäytettiinsenohella,var-
sinkinvarhaismetallikaudellaerittäinrunsaasti.Keihäitäeivähäisen
löytömääränperusteellaolekäytettysamassamittakaavassakuinran-
nikolla.Aitapyynnistätulijälleenrautakaudellakeskeisinpyyntime-
netelmäkuoppapyynninloputtua.Sitäharjoitettiinerimuodoissaan
1800-luvulleasti,ainasiihensaakka,kunnesporonhoitoolilopulli-
sestisyrjäyttänytpeuranpyynnin.Poronhoitoaalettiinharjoittaaalu-
eellamahdollisestijorautakaudenlopulla.Inarinseudullaympäris-
töolosuhteidenmuutoksetnäkyivätselkeämminmyöspyydettyjen
eläinlajienvalikoimassa,koska jääkauden jälkeinen ilmaston läm-
peneminenvaikuttisielläpeuranelinolosuhteisiinvoimakkaammin
kuinEnontekiönseudulla.Peuramenetti laidunalueitaan, jahirvi
valtasialueellelevinneetmäntymetsät.Ihmisetpyysivätmitäeläimiä
pystyivät,koskaeiollutolemassayhtäeläinlajia,jostasaataisiinkoko
vuodenravintokutenEnontekiöllä.Ihmistenolipakkolaajentaapyy-
dettävieneläintenlajivalikoimaa.Kalastuksestatuliosittainsiitäsyys-
tätärkeäravinnonhankintakeino,ettäkalaasaiympärivuodenjatoi-
saaltasitävoisäilöäpitkinkesäätalvenvaralle.Nisäkkäidenjalintujen
lihaolivattervetullutlisäjokapäiväisellekalalle.Inarijärvelläasuneet
yhteisötpyysivätpeurojakaukanakinsijainneillatuntureillajatoivat
lihatjärvelläsijainneilletalviasuinpaikoille.Rautakaudenlopullapo-
ronhoitosaattoilevitäalueelle,muttasilläeiollutsuurtamerkitys-
täInarijärvenyhteisöjenkannalta,koskakeskeisimmätyhteisöt,jot-
kaasuivatlatomuskylissä,sijaitsivatlähempänäpeuranpyyntialueita.
VainjoitakinlatomuskohteitatunnetaanitseInarijärvenalueelta.Vas-
takeskiajanlopullajauudenajanalussaInarijärvenalueellesyntyivät
suuretkylät, joidenasukkaatharjoittivatpeuranpyyntiäjamahdol-
lisestipienimuotoistaporonhoitoa.Kalastussäilyiaina1900-luvulle
inarinsaamelaistenkeskeisenäelinkeinona.

KoskaPohjois-SuomenMetsä-Lapinolemukseenovatkuuluneet
pitkätpohjois–etelä-suuntaisetjoetjaniihinsidoksissaolevatjärvet,
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ovatsitäasuttaneetyhteisötperustaneetelämänrytminsäpitkienmat-
kojenmuuttoonjaelannonhankkimiseenmonipuolisesti.Näinon
ollutmesoliittisenkaudenalustalähtienainahistorialliselleajalleas-
ti.TärkeitäovatolleetesimerkiksiitäisessäLapissaSaariseläntienoon
tunturialueidenpeuranpyynti,Kitisensuoalueidenhirvenpyynti,Ke-
mijoenyläosienhitaastivirtaavienjokienmajavanpyyntisekäKemi-
järvenkalansaaliit.Alueenääripäidenetäisyystoisistaanonlähes200
km,muttamatkantaittaminenveneillätaireelläeiolekoskaanollut
ongelma.Jotkutsuuremmattaipienemmätkinjärvialueetovatkoon-
neetmyösympärivuotistaasutusta,muttaesimerkiksiKemijärvion
ollutkauttaaikainmyöskahdenrannikon,PohjanlahdenjaVienan-
meren,väestöjensesonkiluonteisestihyödyntämäalue.

Pohjois-Ruotsinvarhaisvaiheidenolosuhteisiinvaikuttipaljonse,
ettäjääkaudenrippeetsäilyivätpisimpäänjuuriPohjois-Ruotsinsisä-
maassa.Siitäjohtuiensinnäkinse,ettäalueestatuliihmisasutukselle
soveltuvaamyöhemminkuinympäröivistäalueista.Aikaisempitut-
kimusonollutpääasiassasitämieltä,ettäensimmäistenasukkaiden
tärkeinpyydettäväeläinolisiolluthirvi,muttatällähetkellänäyttää
siltä,ettäkaikkeinvanhimmiltaasuinpaikoiltaelialueenpohjoisim-
mistaosistaolisilöytynytnimenomaanpeuranluita.Hirviolialueen
eteläisemmänosanväestönpääravintonamesoliittisenkaudenalusta
lähtienjasäilyttiasemansakokoneoliittisenkauden.Keski-Norlannin
sisämaanmetsäalueidenasuinpaikkavallikylienasukkaidenelinkeino
perustuihirvenpyynnille,jotaharjoitettiinkuoppapyyntinäsekäjou-
sellajanuolellaettäkeihäillä.Hyödynnettävätalueetolivatmesoliit-
tisellajaneoliittisellakaudellametsä-javuoristonlähialueet.Vasta
varhaismetallikaudellapeurojaalettiinpyytäätunturienlähialueella
jarautakaudellamyösitsetunturialueella.Keskiajallaporonhoitosyr-
jäyttivähitellenpeuran-jahirvenmetsästyksenpääelinkeinona.

EteläisenSuomenitä-japohjoisosienväestöjenelinkeinotperus-
tuivatmetsästykseenjakalastukseensekäkeräilyynkokomesoliittisen
janeoliittisenkauden.Maanviljelynmerkitovathavaittavissajokivi-
kaudenlopulla,muttaalkuunneovatolleetvähäisiäjasatunnaisia.
Sisämaassaonjokatapauksessaviljeltyviljaaainakinpronssikaudelta
lähtien.Vielärautakaudellakinsisämaassaviljeltiinviljaa,jolloinvil-
jelijätovatsaattaneetollasaamelaisia.
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Kaupankäyntitaivaihdantaonollutyksitaloudentärkeäosa-alue
kokohistoriallisenjaesihistoriallisenajan.Silläonolluttaloudellis-
tamerkitystäkivikaudenlopultalähtien,jolloinalkoiollaravinnon
ylijäämää–seonmahdollistanutkaupaksikäyvieneläintenpyyn-
ninlisäämisenjaniistä jalostettavientuotteidenkehittämisen.Toi-
saaltakauppaaolijoaiemminharjoitettukauempaatuoduillatava-
roilla,jolloinmolemmatosapuoletsaivateksoottisistaraaka-aineista
valmistettujatavaroita;ostajalleeksoottinenraaka-aineolikuitenkin
myyjälletavallista.Harvinaistentuontitavaroidenvaihtokauppaoli
myösosaprestiisiesineidenjakelua,jokaperustuisuhteidenhoidon
merkitykseensekäyhteisöjenvälilläettäyhteisönsisällä.Esimerkiksi
kivikaudellaPohjois-Ruotsissavalmistettujapunaliuske-esineitä,jois-
saonuseineläinpääkuva,onlöydettyympäripohjoistaFennoskan-
diaa.PohjoinenFennoskandiakuuluikauppaverkostoon,johonkuu-
luivatVenäjänpohjoisosatjaSuomenitä-japohjoisosat.Näitäreittejä
pitkintuotiinkivikaudellameripihkaa,piitäjakupariajapronssikau-
dellapronssia.RautakaudenlopultalähtienpohjoinenFennoskan-
diaoliosaeurooppalaistakauppaverkostoajaesimerkiksikeskiajal-
lakaupanmerkitysolierittäinsuurikaikillesaamelaisilleyhteisöille
vaikuttaenvoimakkaastiniidenkehityksensuuntaan.(Amudsenet
al.2003;Baudou1995;Bergmanetal.2004;Carpelan2003;Forsberg
1985;1988;Halinen1994;1997;2004;2005;2008;Hambleton–Row-
ley-Conwy1997;Hansen–Olsen2006;Hedman2003;2009;Hedman
–Olsen2009;Lundberg1997;Mannermaa2008;Munch–Munch
1998;Odner1992;2001;Olofsson2003;Olsen1994;Rankama–Kan-
kaanpää2008;Ukkonen1997.)

Asuinpaikatjaasumukset

Valtaosaarkeologientutkimistakohteistaonasuinpaikkoja.Arkeo-
logia onkin tiede, joka pystyy tarjoamaan runsaasti informaatio-
tasaamelaistenkäyttämistäasumuksistajaasuinpaikoista.Etnogra-
fisetasuinpaikkakuvaukset1600-luvulta1900-luvullekertovat sen
hetkisentilanteenmukaistatietoa,muttaniidensuorasiirtäminen
koskemaanmyösvanhempiaaikojajohtaasaamelaiskulttuurinetno-
grafisoitumiseenjahistoriattomuuteen,jolloinsaamelainenkulttuu-
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rinähdäänstaattisenajahistoriattomana,ajanmyötämuuttumat-
tomana.Monetetnografioidenkuvaamistaasuinpaikkojenpiirteistä
voidaanhavaitakuitenkinmyösarkeologisestitutkituissavanhem-
missaasumuksissajaniitävoidaankäyttääapunavanhempienkoh-
teidentulkinnassa.Arkeologisissailmiöissäonkuitenkinhavaittavissa
alueellisiajaajallisiaeroavuuksia.

Asuinpaikkojaonmonenlaisia janiitäonkäytettymoneentar-
koitukseen.KoskapohjoisenFennoskandianhistorianjaesihistorian
vuodenkiertoakorostavatkesänjatalvenjyrkkävaihtelusekäpyyn-
ti- japoronhoitoelinkeinot,onymmärrettävää,ettäasuinpaikkoja
onvaihdettuerilaistenvuotuiskiertojärjestelmienmukaisesti.Asuin-
paikatovatolleetkäytössäpidempiätailyhyempiävuodenaikojatai
sittenympärivuotisesti.Arkeologisenaineistonperusteellaonmah-
dollistatulkitaasuinpaikkojenkäyttövuodenaikaajasitentehdäpää-
telmiävuotuiskiertojärjestelmänluonteesta.

Olennainenosatulkintaaonasumuksenrakenteenjafunktiontut-
kimus,koskaerityyppisiäasumuksiaonkäytettyerivuodenaikoina
erilaisiintarkoituksiin.Vainosaaonkäytettyasumistarkoitukseen.
Tämänvuoksiarkeologitkiinnittävätpaljonhuomiotarakennusten
rakenteisiinjasiihenmillaisialöytöjäasumuksissajaasuinpaikoilla
on.Kunasuinpaikallaonuseampiaasumuksia,ontarpeenselvittää
myösasumustenvälisetkeskinäisetsuhteet–sekäfunktionaaliset,ra-
kenteellisetettäajalliset.Löytöaineistonanalyysinperusteellavoidaan
tehdäpäätelmiäsiitä,mitäasumuksessaonainakintehty.Asumuk-
sistatehdytmaaperäkemiallisetanalyysitvalottavatosaltaanfunk-
tionmäärittämiskysymystä:analyyseillävoidaanesimerkiksiselvittää,
missäosassaasumustaontuotettuenitenjätettäjamistäjätteetkoos-
tuvat–ovatkoneesimerkiksiperäisinnisäkkäistä,kaloistavaipelkäs-
täänluujätteestä.Josasuinpaikallaasutaanpidempiäjaksoja,onole-
tettavaa,ettätällöinasuinpaikallaonmyösuseammanerifunktion
rakennuksia.Tähänviittaavatainakin1900-luvunalussadokumen-
toidutInarinjaKuolanniemimaansaamelaistenasuinpaikat, joissa
olituolloinasuinrakennustenlisäksiaittoja,nilejä,puuria,telineitä,
tulisijojajne.

Ruijanrannikonasuinpaikatolivatkivikaudenalussapienialaisia
leiripaikkoja.Asumuksetovatolleetpyöreähköjäkotamaisiaraken-
nuksia, joitaonsaattanutollauseitakinrinnakkainrannansuuntai-
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sessarivissä.Asutuksenkiinteytyminenmesoliittisenkaudenkeski-
vaiheilla(n.8000eaa.)merkitsiasumustentukevoitumistaelisitä,
ettälattiatasoamadallettiinjaasumukseentehtiinvallit.Tavallisesti
valliontulkittukiinteämpirakenteistenasumustenesimerkiksitur-
veasumuksenjäännöksiksi.Asumuksistatuli jälleenkevyempiraken-
teisiamesoliittisenkaudenlopulla(n.6500eaa.),muttaneoliittisen
kaudenkuluessaasumustenrakennemuuttuitäysin.Asumuksetolivat
suurempiakuinaikaisemmin,eliasumuksissaoliaikaisempaanyhteen
lieteenverrattunanytkaksitulisijaajasisäänkäyntiä,mikäontulkittu
kahdenperheenasumukseksi.Myöskylienkokokasvoi,koskaasumuk-
siasaattoiollanytuseitasamassakylässä.Aivankivikaudenlopulla
asumuksistatulientistäjykevämpiä:nekaivettiinsyvemmällemaa-
han,niihintehtiinuseampiasisäänkäyntejä–päätyjenlisäksimyössi-
vuille–jakahdestatulisijastatulijykevämpiä.Tällaistenns.gressbak-
kentuftienonarveltuolleenkäytössäuseitakymmeniävuosia,minkä
perusteellasamanaikaistenasumustenmääränonarveltuolleenvar-
sinsuurieliasuinpaikanväestömääräonnäinollenmyösollutsuuri.

Varhaismetallikaudellaasumustenkokopieneni.Niidenmuoto
oliedelleenpitkänomainenjaniissäoliedelleenkaksitulisijaa,mut-
tamolemmateivätenäävälttämättä sijainneet symmetrisestiasu-
muksenkeskilinjalla.Ajanlaskuntaitteestalähtienasumustenmuoto
muuttuipyöreähköksi, jolloinniissäolivainyksikeskusliesi.Tuli-
sijastajohtikivirivitelipermikätovelle,mikämerkitsee1600−1700-
luvunlähteissäkuvatunsisätilajaonolleenkäytössäjotuolloin.Kodis-
saolituolloinselkeästierotettutakaosa(boaššu,posio),etuosa(uksa,
uksa)jasivuosat(luoito,loito).Rautakaudenasumuksistaonvainvä-
hänmerkkejä,minkäperusteellayleiskuvaaeiolemahdollistatehdä.
Keskiajallaasumuksetolivattavallisestipyöreähköjäkeskusliedellisia
turveasumuksia.Keskiajanlopullataiuudenajanalussakäyttööntu-
livatmyösns.fellesgammeteliihmistenjakotieläintenyhteisasumuk-
set,joissakummallakinoliomaerillinenosansa.Tällaisetasumukset
olivatkäytössävielä1800-luvulla.Keskiajallarannikollerakennettiin
ns.mangeromstufteja,jotkaovatolleetkäytössäkeskiajanlopultauu-
denajanalkuun.Neovatolleetuseanhuoneenrakennuksia,joissaon
asunutsaamelaisia,karjalaisia,novgorodilaisia,islantilaisia,norjalai-
sia.Neovatolleetkohtauspaikkoja,joissaonkäytykauppaaeripuo-
liltatulleidenihmistenkesken.
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Finnmarksviddallajasenlähialueillakokokivikaudenjavarhais-
metallikaudenpienialaistenasuinpaikkojenyleisinasumustyyppioli
kevytrakenteinenpyöreähkökeskusliedellinenkotamainenasumus.
Tavallisestiasumuksetsijaitsivatyksittäineivätkänemuodostaneet
kyliä.Neoliittisenkaudenkeskivaiheiltatunnetaanyksittäisiäsoikei-
ta,osittainmaahankaivettujakiinteämpirakenteisiaasumuksia,ns.
asumuspainanteita,esimerkiksiEnontekiöltä.Varhaismetallikaudelta
tunnetaanhiemanenemmänasumuspainanteitakuinkivikaudelta.
EsimerkiksiEnontekiönOunasjärvenjaInarinInarijärvenrantaseu-
duiltatunnetaanasumustenjäännöksiä, joistaainakinOunasjärven
asumustenontodettuolleenkahdenliedenasumuksia.Kuntavalli-
sestiasumustenpitkäsivuonsuuntautunutrantaanpäin,oliEnonte-
kiöllämyöstoisinpäinsuuntautuneitaasumuksia.Rautakaudenalun
jakeskivaiheenasumuksetovatolleettodennäköisestikevytrakentei-
siakeskusliedellisiäkotia.

Rautakauden lopulla asuinpaikkojen sijainti suhteessa vesiin
muuttui.Kunaikaisemminasuinpaikatolivatlähespoikkeuksettaol-
leetrantasidonnaisia,sijaitsivatrautakaudenlopunjavieläläpikes-
kiajankinkäytössäolleetasumuksetpientenjärvien,soidentaipuro-
jenrantojenlähistöllä.Senlisäksi,ensimmäistäkertaa,nesijaitsivat
vierivieressämuodostaenkyliä.Asumuksistaonsäilynytnäkyvissä
vaintulisija,jolloinnäkyvissäontulisijojenrivi.Todennäköisestituli-
sijanympärilläonollutkevytrakenteinenkotamainenasumus.Kodan
sisätilajakomuistuttaa1600-luvultalähtienkäytössäolleitakotia.Ky-
liinonsaattanutkuuluajopakymmenentaivieläkinenemmänasu-
musta,muttatäysinselvääeiole,mitenmontaasumustaonollutyhtä
aikaakäytössä.Vaikkayhdessätulisijarivissäsaattaaollaläheskym-
menentulisijaa,einiitävälttämättäoleyhtäaikaaollutkäytössäkuin
kaksitaikolme–tästäonmyösarkeologisiaviitteitä.Osassaasuin-
paikkojakaikkitulisijat/asumuksetovatolleetyhtäaikaakäytössä.

KeskiajanjälkeenInarissajaUtsjoellatulisijojenympärillealettiin
rakentaatukevampiarakennelmia,asumuksetsijaitsivatedelleenvieri
vieressärivimäisestijärjestyneenä.Tällaistenkylienonarveltusynty-
neen1500-luvullakruununvaikutuksestaveronkeruunjahallinnon
helpottamiseksi.Asumukseteivätolleetpyöreitä,vaanvaltaosaltaan
kuusikulmaisia–joukossaontodettumyöskahdeksankulmaisiaasu-
muksia.Asumuksissaonolluthirsiperustusjaturvekatto, janiiden



153

Arkeologiajasaamentutkimus

ympärilleonsaatettukaivaaoja.Suurporonhoidonmyötäkäyttöön
otettiinjälleenkeskusliedellinenkevytrakenteinenkota.Nämäasu-
mukseteivätsijainneetenäärivissä,vaanvapaastihajallaanmaastos-
sa.Myösnesijaitsivatmetsissävesienläheisyydessä,mutteivätaivan
rannantuntumassa.Tulisijaltaveikivisettaipuisetpermikätetuovelle
jatoisinaanmyöstakaovelle.Kodantakaosaboaššu,jokaolisekäpyhä
osaettäkeittiöjametsästysvälineidenvarastosekärummunsäilytys-
paikka,olierotettukodanmuistaosista.Myösuksajaluoidotoliero-
tettutoisistaan,kutenetnografisistalähteistävoidaanhavaita.Tällai-
setasumuksetolivatkäytössäaina1900-luvulleasti.Niidenrinnalla
käytettiinkokoajantukevampirakenteisiaturvekammeja,joidenra-
kenteessaonvariaatiota.Myössaamelaisetalkoivat1600-luvultaläh-
tienrakentaahirsirakennuksia,joissaolins.lapintakkanurkassa.

Pohjois-SuomenMetsä-Lapinasuinpaikatovatolleetkivikauden
alustalähtienliikkuvienyhteisöjenasuinpaikkoja, joihinovatkuu-
luneetolennaisestikevytrakenteisetpyöreätkotamaisetasumukset.
Niissäontavallisestiollutkeskusliesi.Varhaismetallikaudeltatunne-
taanmyössuorakaiteenmuotoisiakahdenliedenasumuksiaesimer-
kiksiSodankylänPoikamellastajaPosionKuorikkikankaalta, janii-
täpidetäänkahdenperheenasumuksina.KemijärvenJatulinsaaren
asuinpaikkaajoittuun.300-luvulle.Sieltätutkittuasumuksenpoh-
jaoli lähesneliönmuotoinenkivistävapautetturaivio, jonkataka-
osassaoli liesi.Kevytrakenteisistaasumuksistapoikkeaviaasumuk-
siatunnetaanvainjoitakin,esimerkiksiSompionJuikentältä, jossa
osittainmaahankaivetutkeskiaikaisetasumuksetovatolleetnoin
12m²laajojapyöreähköjäkeskusliedellisiäasumuksia.Kemijärven
Soppelastatunnetaanmyöhäisrautakaudelta/varhaiskeskiajaltaperäi-
sinolevasuorakaiteenmuotoinenliesi,jokamuistuttaaPohjois-Suo-
mensuorakaiteenmuotoisiatulisijoja.Onkoseyleisempikinalueella,
ontoistaiseksimahdotonsanoa.TässäyhteydessäeikäsitelläEtelä-La-
pinrannikkoalueenasuinpaikkoja,jotkaovatkivikaudellamuodosta-
neetsuuriakinkyliä.

Etelä-Suomessaeiolesäilynytselkeästisaamelaiseenkulttuuriin
liitettäviäasuinpaikkoja, eikäolemielekästäkäydä läpimyöskään
Etelä-Suomen esihistoriaa eli kivi-, pronssi- tai rautakautta tässä
yhteydessä.Yleisestivoidaantodeta,ettäEtelä-Suomenjärvialueen
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asumuksetovatkivikaudellaolleetvarhaisvaiheessaanpyöreitäko-
tamaisiaasumuksiajaneoliittisellakaudellasuorakaiteentaiovaalin
muotoisiaturveasumuksia.Varhaismetallikaudellaolikäytössäsuora-
kaiteenmuotoisiaasumuksia,jarautakaudenasumuksistaeioletois-
taiseksitietoa.

Pohjois-Ruotsinsisämaa-alueellasijaitsevatkivikaudenalunasuin-
paikatovatolleetvastaavanlaisialeiripaikkojakuinPohjois-Suomes-
sa:liikkuvanyhteisönpienikokoisiatilapäisiäleiripaikkoja,joissaon
olluttodennäköisestikevytrakenteinenkeskusliedellinenkota.Sel-
keimmätpoikkeukset tästäonVuollerimissa tutkittusuorakaiteen
muotoinenosittainmaahankaivettuasumus,jokaajoittuuneoliitti-
senkaudenalkuun,noin4000eaa.tienoille.Asumusontodennäköi-
sestiolluttuohi-jaturvekatteinenkotamainentalviaikaankäytössä
ollutasumus,jossauloskäyntionolluttoisessapäädyssä.Keski-Nor-
lannissaneoliittisellekaudelleajoittuvatns.asuinpaikkavallitovat
myöskotamaistensuorakaiteenmuotoisten turveasumusten jään-
nöksiä,joitatunnetaanjokienjajärvienläheisyydestämetsäalueelta.
Sekätunturialueelleettärannikolleonalueeltaollutrunsaastimatkaa.
Kodissaonolluttavallisestiyksikeittokuoppa(ru.kokgrop),jotaon
käytettysekäruoanlaittoonettälämmitykseen,jaasumuksiaonkäy-
tettytoistuvastiuudelleen.Asumuksiapidetäänyleisestitalviasumuk-
sina.Joitakinasumuksiaonkäytettyvuosikymmeniäjahylkäämisen
jälkeenniitäonkorjattujaotettuuudelleenkäyttöön.Asuinpaikoilta
onlöydetty1−11asumusta,tavallisestiniidenmäärävaihteleekolmen
javiidenvälillä.Mitenmontaniistäonollutyhtäaikaakäytössä,vaih-
teleeasuinpaikoittain.Varhaismetallikaudellatavallisinasumustyyp-
piolikevytrakenteinenkeskusliedellinenpyöreäkota,muttaPohjois-
Ruotsista tunnetaanmyösosittainmaahankaivettujenasumusten
jäännöksiä,joidenarvellaanolevanvarhaismetallikautisia.

Rautakaudenkeskivaiheeseen,ensimmäisenvuosituhannenalku-
puolle,ajoittuumetsäalueentavallisinasumustyyppielins.skogstomt-
ning-tyyppinenasumus,jolleonollutominaistaovaalimuoto,hie-
mansyvennettylattiataso,keskusliesi,vallilattia-alueenympärilläja
mahdollisestikevytrakenteinenkate.Nemuistuttavatrakenteeltaan
staaloasumuksia(ru.stalotomt), jotkapuolestaanajoittuvat700-lu-
vultalähtienkeskiajanloppupuolelleasti–eninosaniistäajoittuu
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1000−1200-luvulle–muttajotkasijaitsevataivantoisenlaisessaym-
päristössäelitunturialueella.Staaloasumuksissaon,kutenskogstomt-
ningeissakin,ovaali,pyöreähkötailähessuorakaiteenmuotoinensy-
vennetty lattiataso, jonka keskellä on selkeärakenteinen tulisija ja
ympärillävalli.Staaloasumuksetmuodostavattavallisestirivimäisen
ryhmän,kutensuorakaiteenmuotoisetlatomuksetkin.Mitenmon-
taasumustaonollutyhtäaikaakäytössä,onsamallatavallaongel-
mallistakuinlatomustenkinkohdalla.Metsäalueeltatunnetaanerit-
täinpaljon700-luvultalähtienkeskiajanlopulleajoitettaviatulisijoja,
jotkaovatrakenteeltaanjaolemukseltaanpääasiassasamankaltaisia
kuinPohjois-Suomenkinlatomukset.Tämänvuoksiniistäei tässä
enempää.Eteläisimmätsuorakaiteenmuotoiset latomuksettunne-
taanEtelä-NorjantunturialueeltaHardangerviddalta.(Amundsenet
al.2003;Baudou1994;Bergmanetal.2008;Bergstøl2008;Carpelan
2003;1987;Carpelan–Lavento1996;Forsberg1985;1988;Grydeland
2001;Halinen2005;2009;Hamari1997;Hansen–Olsen2006;Hed-
man2003;2005;Hedman–Olsen2009;Hesjedaletal.1996;Itkonen
1984[1948];Karlsson2006;Kotivuori1993;1996;2008;Liedgren–
Bergman2009;Liedgrenetal.2007;Lompolo2002;Lundberg1997;
Mulk1994;Odner1992;Olsen1994;2006;Ranta2002;Schanche
1994;Vorren1962.)

Sosiaalisetsuhteetjaidentiteetti

Eristyksissäelävätihmisetjayhteisöteivätkoetarpeelliseksikoros-
taaidentiteettiään,minkävuoksivastakontaktitsaavataikaanyhtei-
sön.Toisaaltayhteisöjensisälläkinonpieniäryhmiäjayksilöitä,jotka
identifioituvatomallatavallaan–mahdollisestipoiketenjollakinta-
vallatoisista.Arkeologiassaidentiteettitutkimusontärkeäätulkittaes-
saaineellisenkulttuurinavullayksilöidenjaryhmienvälisiäsuhteita.
Yksilöntairyhmänidentiteettiävoitarkastellaesimerkiksisosiaalise-
na,sukupuolisenataietnisenäkysymyksenä.

Arkeologian mahdollisuus tutkia yhteisöjen sosiaalisia suhteita
jarakenteitaonriippuvainenlähitieteidentarjoamista lähestymis-
tavoista.Arkeologiapystyyjärjestämäänesineet jarakenteeterilai-
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sinperustein,muttaesitettäessäyhteiskunnallisiatulkintojaonapuna
käytettävämuidentieteiden,esimerkiksiyhteiskuntatieteidenjaant-
ropologiankehittämiäjakäyttämiämalleja.Kompleksistayhteisöäei
tunnistetaarkeologisestaaineistostailmantulkinnanapunakäytet-
täviäyhteiskunnallisiateorioitajaniidensoveltamistaarkeologiaan.
Selkeissätapauksissakukatahansataitaatulkinnan,muttailmankon-
tekstiinsovellettavaatietoaesimerkiksi faaraonjumalaisuudesta ja
orjien työllistämisestä tai vaihtoehtoisesti ammattilaisten panosta
Egyptinpyramiditkinvoidaannähdäsyntyneenhyvänyhteishengen
huipentumana.Väärintulkinnanmahdollisuusonkuitenkinainaole-
massa.

Arkeologia voi tarjota aineistoa yhteiskunnalliselle tulkinnalle,
kunesimerkiksihistoriallisetlähteetvaikenevatyhteisöjenluonteesta.
Keskiajaltaperäisinolevatlähteetpuhuvatlappalaiskuninkaasta,mut-
taeivätsiitä,millaisessayhteiskunnassahäneli,missäjamitenhän
asuitaimitähänteki.Arkeologisetlähteettarjoavatkuitenkinmah-
dollisuudenuudenlaiseentulkintaansiitä,mitenpohjoinenFenno-
skandia oli kulttuurien kohtauspaikka ja miten saamelaiset elivät
osanakansainvälistäkauppajärjestelmää.Toinenesimerkkikoskee
keskiajanlopunjauudenajanalunInarinsaamelaisiakyliäjaniiden
merkitystäyhteiskunnassa.Tällaistenkylienolemassaoloonviittaavia
historiallisialähteitäonvainniukasti,muttaarkeologisettutkimuk-
setovatavanneetmahdollisuudensyventääkylienyhteiskunnallisen
merkityksentulkintaa.

Moniaarkeologisia lähteitävoidaantulkita identiteettinäkökul-
masta.Yhteisöjenvälisetrajapinnat,raja-alueetovatolleetpaikkoja,
joissaerilaistenidentiteettiäkorostavienmerkkienmääräonmoni-
puolisimmillaan.Seidattaijatulintarhat(kivilabyrintit)saatettiinsi-
joittaapaikkoihin, jotkaliittyivätyhteisöilletärkeisiinkulttuurisiin
sisältöihin.Esimerkiksi siirtymäriittejävoitiin toimittaapaikoissa,
joissaomanyhteisönelinpiirinrajaylitettiin.Myösyhteisöjensisällä
olirajatiloja,joitakorostettiinaineellisessakulttuurissa.Kodantaka-
osan,boaššun,perälläolivainmiestenkäyttämäovi,jotakäytettäessä
toimitettiinsiirtymäriittiinliittyväuhraus.Uhrilahjasaattoiollapie-
nikin,muttaarkeologistentutkimustenperusteellatällaisiatoimituk-
siaontehtyrautakaudenlopulta1700-luvulleasti.Kotiensisälläon
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tehtymyösmuidenriittientoimituksiinliittyviäuhrauksia,joistaon
arkeologisialähteitä.

Ruijanrannikonvarhaisvaiheenyhteisöontodennäköisestiollut
varsintasa-arvoinenliikkuvayhteisö,jokaasuisamallapaikallavain
lyhyenaikaa.Kunkiinteätasumuksetjakylätsyntyivätmesoliittisen
kaudenkeskivaiheilla,senonkatsottumerkinneenmyöstoiminto-
jeneriytymistäjahierarkianlisääntymistä.Neoliittisenkaudenalus-
sailmaantuneenkeramiikanonkatsottumerkinneenaluekiistojen
ilmaantumista jaetnisyydenkorostamisenlisääntymistä.Neoliitti-
senkaudenkeskivaiheillaalueidenvälisetjännitteetstabiloituivat,ja
semerkitsisuurtenkyliensyntyäsekähierarkkisuudenlisääntymistä.
Tämänäkyymm.prestiisiesineidenlisääntymisenäjahautaamisen
korostamisena.Kyliensisäinenorganisaatiotiivistyineoliittisenkau-
denlopulla,jolloinasumuksistatulisuurempiajaentistäkiinteämpiä.
Laajamittainenpeurankuoppapyyntivaatiorganisointia.Yhteisön
sisälläontuolloinhavaitturyhmienvälisiäristiriitoja,jokaheijastui
mm.ornamentiikanmuutoksina.Ihmisetidentifioituivatomaanyh-
teisöönsä,muttamyösyhteisönsäsisälläoleviinpienempiinryhmiin,
jotkaperustuivatesimerkiksisukupuoleentaivarallisuuteen.

Varhaismetallikaudella Ruijan rannikon yhteisöistä tuli liikku-
vampia,jolloinmyösyhteisöjensisäinenrakennemuuttuijahierark-
kisuusväheni.Yksilönmerkityskasvoi,mikänäkyymm.siinä,että
pyyntivälineisiin,kutenharppuunoihin,merkittiinomistajansymbo-
litaiettävainajiaalettiinhaudatayksilöhautoihin.Keskiajallaskandi-
naavienmuuttoalueellevaikuttiomillaorganisaatioillaanuskontoon,
talouteenjavaltarakenteisiin.Kylätmuuttuivatväljemmiksiniin,et-
täasumukseteivätsijainneetvierivieressäjatärkeäksiorganisaatiok-
situlisiida.Perheyksiköttoimivatitsenäisesti,muttamyösyhdessä
harjoittaessaanyhteispyyntiälähialueilla.Osasiitäsaatavastatuotosta
myytiinulkomaillesuoraantaivälikäsienkautta.Mangeromstufteissa
asuneetorganisoivatyhteisönsähierarkkisesti–puhutaanhanmah-
dollisestinäihinliittyensaamelaiskuninkaista.Kaupantuomavaralli-
suuskeskittyinäinollenharvoille.Näissämonenetnisyydenasumuk-
sissamyösyksilöilläsaattoiollauseitaetnisiäidentiteettejä.

Finnmarksviddalla ja sen lähialueillakivikaudenyhteisötmuo-
dostuivatperheistä,jotkakokoontuivatyhteenainakinsyksyisenyh-
teispyynninaikaan.Muutoinperheetelivätkukinomallaalueellaan.
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Tuolloin yksilöt identifioituivat perheeseensä ja laajempaan ryh-
mään,jokaharjoittiyhdessäaita-taikuoppapyyntiä.Kivikaudenlo-
punkuoppapyyntiaiheuttimuutoksiaalueenhyödyntämisessä,koska
onmahdollista,ettäRuijanrannikonväestökäyttisuuriakuoppajär-
jestelmiäkaukanasisämaassa.Heidänyhteytensäsisämaanpopulaa-
tioihinovatolleetolemassa,muttailmeisestisisämaanryhmätelivät
ainakinosittainrannikonväestöstäriippumatontaelämää.Varhais-
metallikaudellarannikonväestöteiväthyödyntäneetenääsamallata-
vallasisämaata,vaankukinyhteisötoimiitsenäisesti.Rannikonjasi-
sämaanvälilläolikuitenkinselkeitäkontakteja,mikänäkyyselkeästi
samankaltaisenaaineellisenakulttuurina.Tämänjälkeenyhteisötoli-
vatpieniäjaliikkuvia,eikäniidenrakennepoikennutsuurestikaanki-
vikaudenalkuvaiheenyhteisöjenliikkuvastaelämästä.Rautakauden
lopullasisämaanyhteisötasettuivatkyliin.Nämäkylätmuodostuivat
kevytrakenteisistakeskusliedellisistäasumuksistajaniissäasuvistaih-
misistä.Kylienkokomääritelmäonvielätoistaiseksikeskustelunalla,
muttaonmahdollista,ettäneovatolleetmuutamankodantaijois-
sakintapauksissasuurempiakinkyliä,joissaeiollutyhtäselkeääjoh-
tajaa–kotakuntienväliseterotolivatvarsinpieniä,muttakuitenkin
havaittavissaolevia.Tuohonaikaanliittyykuitenkinvilkaskauppa,
jokatavoittiilmeisentasaisestiläheskaikkiyhteisönjäsenet.1500-lu-
vullakruunuorganisoitalvikyliä,jollaisiamyösilmeisestiNukkuma-
joenasuinpaikatovatolleet.Yhteisönsisälläeiolenähtävissäselkeitä
yhteiskunnallisiaeroja,mikätulisiesilleesimerkiksituontiesineiden
epätasaisenajakautuneisuutena.Suurporonhoidonlevitessäalueelle
myösvarallisuuskeskittyikuitenkinharvempiinkäsiin.

Metsä-Lapinyhteisötovatkokoesihistorianolleetpieniäperhe-
yhteisöjä,jotkaovatsaattaneetkokoontuayhteensyksyisenpyynnin
ajaksi.Yhteisöissäeiolehavaittavissahierarkkisuuttataijärjestäyty-
mistä.VaikkaEtelä-Suomensaamelaisiinliitettäviäasuinpaikkojaei
tunneta,onmahdollista,ettäniidenyhteisötrautakaudellajakeski-
ajallaovattodennäköisestiolleetperheyhteisöjä, jotkaovatharjoit-
taneetpyyntielinkeinojajamyösmaanviljelyä.Osatällaisistaperhe-
yhteisöistäonollutliikkuvia,mahdollisestivuotuiskiertojärjestelmän
mukaisestitapahtunuttaliikkumista.Maatalouttaharjoittaneetyhtei-
sötsensijaanovatasuneetpysyvämminpaikoillaanjaheidänyhtei-
sönsäovattoimineetmaatalousyhteisöjentapaan:talotrakennettiin
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samoilleseuduille,lähelletoisiaan,jolloinitsenäisettalotmuodosti-
vatkyliä.

Pohjois-Ruotsinyhteisötolivatpääasiassa liikkuviaperheyhtei-
söjä.Asuinpaikkavallejakäyttäneetyhteisötovatolleetilmeisestikin
hierarkkisempia,koskaniihinliitetäänmm.kiinteätasuinpaikat,va-
kiintuneet reviirit, koristeelliset liuske-esineet ja kupariesineiden
tuonti.Myöshirvenpyyntionollutorganisoitua.Varhaismetallikau-
dellayhteisöistätuliliikkuvampia,muttaniihinliitetäänmyösusei-
tapysyvämpiäasumuksiajaasuinpaikkoja.Yhteisötorganisoituivat
maantieteellistenrajojenmukaanjokilaaksoittain–yhdessäjokilaak-
sossasaattoiollayksitaiuseampiaryhmiä, jotkatekivätkeskenään
yhteistyötä.Rautakaudellayhteisötalkoivaterikoistuametsä-taitun-
turialueenhyödyntämiseen,mikävaikuttisiihen,ettäjokilaaksojen
yhteisötjakautuivatvieläkinpienempiinryhmiin.Näidensisälläyh-
teisötorganisoituivatniin,ettäosanvuottaperheetolivatyhdessäja
osanerillään.Alkavanporonhoidonjohdostaravinnonhankintaoli
turvatumpaa,mikämahdollistiturkiseläintenpyynninsuuremmas-
samittakaavassa.Setarkoittimyössitä,ettäturkiskaupanmyötäoli
mahdollistakerätäomaisuuksia,jotkajakautuivatepätasaisesti.Tämä
näkyymm.aarrelöytöjenjauhrilöytöjenlisääntymisenä.Suurporon-
hoitoaiheuttimuutoksenyhteiskunnassa,sillävarallisuuserotkas-
voivatjavaikuttamisenmahdollisuudetkaventuivat.(Amudsenetal.
2003;Carpelan2003;Fossum2006;Grydeland2001;Rydving1993;
Halinen2010;Hansen–Olsen2006;Hillerdal2009;Immonen2008;
Odner1992;Olsen1994;Schanche1994;Viinanen2007.)

Esinetutkimus,aineellinenkulttuuri

Aineellistakulttuuriajaerityisestiesineistöäpyritääntutkimaanty-
pologianelityyppiopinperusteellaettäfunktion,muttamyösniiden
merkityksenjasymboliikankannalta.Tyyppejäpyritäänmäärittele-
määnerottelevienjayhdistävienpiirteidenperusteella.Typologiape-
rustuutavallisestisilminhavaittujenpiirteidentarkasteluun.Esine-
tyyppejätutkitaannykyäänmyösnumeerisentaksonomiaavullaeli
esimerkiksimonimuuttuja-analyysienperusteella.Tällöinryhmittely
eiperustupelkästäänsilminhavaittaviinominaisuuksiin,vaanmyös
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tilastolliseentarkasteluun.Esineidenfunktionmäärittämisessäkäy-
tetäänmoniaerilaisiamenetelmiä.Esineidenfunktiotavoidaantut-
kiaantropologistentaikokeellistenanalogioidenavulla,muttamyös
käyttöjälkienperusteella.Käyttöjälkiävoiollakeramiikassataiterälli-
sissäesineissä.Keramiikankäyttöjäljetvoivatollatulenpidontaikeit-
tämisenjälkiä.Terienjäljetvoivatollahalkeamiataivainsuuritehoi-
sellamikroskoopillahavaittaviajälkiä,joidentulkintavaatiipitkällistä
kokeellistatutkimustavertailukohdaksi.Funktiontutkiminenvaatii
myöslöytökontekstinselvittämistä.

Osasaamelaisalueenhistorianjaesihistorianesineellisestäkult-
tuuristakuuluupelkästäänpohjoisenFennoskandiankulttuureihin
jaosalaajempaanjokoarktiseentaikaikkienkanssayhteiseenaineel-
liseenkulttuuriin.Esihistoriallisellaajallaonvalmistettuvainjoitakin
sellaisiaesinetyyppejä,joitavoidaankatsoakäytetynvainsaamelais-
alueella.Tällaisiaovatmm.kivikautisetKölinpunaliuskeestavalmis-
tetutesineet,ns.Komsankulttuurinesineet,osavarhaismetallikauden
nuolen-jakeihäänkärjistäsekävarhaismetallikautisestakeramiikasta.
Määrättyjenrautakautistennuolenkärkityyppienkatsotaankuuluvan
saamelaiseenesineelliseenkulttuuriin.

Osaesimerkiksivarhaismetallikaudenesinetyypeistäonsellaisia,
joidenlevinneisyysalueonvarsinlaaja.Esimerkiksitasakantaisianuo-
lenkärkiäonlöydettyrunsaastipohjoisestaFennoskandiasta,mutta
niitätunnetaanmyösaivaneteläisintäSuomeajaVenäjänluoteisosia
myöden.Vastaavaltaalueeltaonlöydettymyössamaanikähorisont-
tiinkuuluvaakeramiikkaa,muttasilläonhuomattavastiselkeämpiä
alueellisiajaajallisiavariantteja,minkäperusteellaeivoidapuhuayh-
tenäisestäkeramiikasta.Ehkäkyseonsamaankulttuuripiiriinkuu-
luvistaalueista, joidenääripäidenvälilläonolluthyvinvähänkon-
takteja, josollenkaan.Osaanäistäkeramiikkaryhmistä,esimerkiksi
ns.imitoituatekstiilikeramiikkaajaK-keramiikkaa,onkäytettypää-
asiassavainpohjoisestaFennoskandiasta.Varhaismetallikauteenliit-
tyykuitenkinselkeästimyössellaisiaesineryhmiä, jotkaovatlevin-
neisyytensäperusteellaselkeästivainsaamelaisalueellavalmistettuja
jakäytettyjä.Eräställainenonns.Sunderøy-tyypinnuolenkärki,jota
tunnetaanvainpohjoisestaFennoskandiasta.

Nämäesinetyypitkertovatväestöjenvälisistäkontakteista,mutta
myössiitä,millaisiaesineitäheidänkulttuuriinsakuuluijamillaisia
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esineitäheidänkulttuurinsatuotti.Heovatvalmistaneetnuolenkär-
kensäpääasiassapaikallisistaraaka-aineista,mikämerkitseesyvällistä
alueeseensitoutumista.Semerkitseemyöspyyntielinkeinojen,erityi-
sestimetsästyksenmerkityksenkorostumista.Toisaaltasaviastiatovat
olleetsellaisia, joitavoidaankuljettaamukana,mikäviittaaesineel-
lisenkulttuurinsopeuttamiseenliikkuvaankulttuuriin.Neoliittisel-
lakaudellapohjoisessaFennoskandiassavainInarijärven,Paatsjoen,
KuolanjaVaranginvuononalueellaoliollutkäytössäsaviastioita.

Tutkittaessaesineellistäkulttuuriajatulkittaessaesineidenfunk-
tiotajamerkitystäonkiinnitettävähuomiotasiihen,ettäsamanlai-
siaesineitäeiainaolekäytettysamallatavalla.Esineenfunktiosaat-
taamuuttuaelinkaarensaaikana,jolloinontärkeäätietää,millaisesta
kontekstistaesineonlöytynyt:tavallisestialttarilta,muttatälläkertaa
ojastataiallikostalöytyneenesineenfunktioonsaattanutmuuttua.
Tämänvuoksiesimerkiksiseinänkolostalöytynytveitsitaikodanlat-
tianalta löytyneet luutvoivatsaadatoisenlaisenmerkityksenkuin
kodanulkopuoleltajätekasastalöytyneet.Myösjätekasastalöytyneet
luuttaivahingoittumattomatesineetvoivattarkoittaamuutakinkuin
jätettä.Nevoivatliittyärituaaliseentoimintaan–esimerkiksisiirty-
märiitteihintaiuhrauksiinkodanjumalille.

Historiallisenajansaamelaisetovatkäyttäneetsekäkokopohjoisen
Fennoskandianalueelleyhteisiäettäpaikallisiaesinetyyppejä.Tässä
korostuuyhtäältäkontaktiverkosto,elinkeinojensamankaltaisuusja
toisaaltapaikallistenkulttuurienomaleimaisuus.

Käsittelen seuraavaksi ensin kivikauden aineellisen kulttuurin
alueittain,kutenolentehnytedellämuidenkinosa-alueidenkohdalla.
Senjälkeenkäsittelenvarhaismetallikaudenjarautakaudenaineiston
kokonaisuutena,koskaniidenosaltaerialueidenaineellisetkulttuurit
muistuttavattoisiaan.

Ruijanrannikonvarhaismesoliittisenkulttuurinkeskeisiäesineitä
olivatlevykirveet,ruotonuolenkärjetjasäle-esineet.Todennäköises-
ti ihmisetovatkäyttäneetmyösrunsaasti luu-jasarviesineitä,var-
sinkinmerinisäkkäidenpyynnissäkäytettäviäharppuunoita,mutta
niitäeiolesäilynytmeidänpäiviimmeasti.Mesoliittisenkaudenkes-
kivaiheessavarsinkinmikrosäletekniikanmyötäerilaiset luukärjet,
joihinsertistäelipaikallisestahienorakeisestakiviaineksestavalmis-
tetutmikrosäleetonkiinnitetty,ovatolleettavallisia–tosinitsekär-
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kiäeiolesäilynyt,minkävuoksitulkintaonepävarma.Tällaisiakär-
kiäovatolleettodennäköisestikeihäänkärjet jamahdollisestimyös
nuolenkärjet,tosinmyösluukahvoihinkiinnitetytmikrosäleetovat
muodostaneetleikkaaviateriäkutenveitsiätms.Mesoliittisenkauden
lopullavarsinkinkvartsiitistajasertistävalmistetutviistoteräiset ja
poikkiteräisetnuolenkärjetolivattavallisia.

NeoliittisenkaudenalussaVaranginvuononetelärannanjaPaats-
jokilaaksonsekäInarijärvenalueenasuinpaikoiltaon löydettySä-
räisniemi1-keramiikkaa,jokaonalueenvanhintakeramiikkaa.Neo-
liittista keramiikkaa tunnetaan näiden lisäksi vain Pohjanlahden
rannikolta, mutta varhaismetallikautista keramiikkaa on löydetty
Sápminjokakolkasta.Säräisniemi1-keramiikalleonominaistaeri-
laiset hammastetut leimakoristeet sekä kierrenuoramaiset ja pit-
känomaiset painanteet, joiden toisessa tai molemmissa päissä on
kuoppa.Myösmuunlaisiakoristeitatunnetaan.Neoliittisenkauden
alkuunkuuluvatmyöspiistävalmistetutteräväkantaisetpintaretu-
soidutnuolenkärjetjaliuskeestavalmistetutns.Slettnes-kärjet,joil-
leonominaistaruoto- jaselkäretusointia.Niitäonlöydettymuu-
tamiamyösPohjois-Suomesta.Ruijanrannikonneoliittisenkauden
tyyppiesineitäovatolleetliuskeestavalmistetutväkäsellisetjaväkä-
settömätkeihäänkärjet,Nyelv-nuolenkärjet(Etelä-Suomestalöydet-
tyäPyheensillankärkeämuistuttavatyyppi)sekäkäyräteräisetveitset.
Kivikaudenloppuvaiheeseenkuuluvatmyösluustavalmistetutharp-
puunat,ongenkoukutjamuutpienesineet,jotkatoistaiseksipuuttu-
vatvarhaisempienasuinpaikkojenaineistoista.Metalliesineitäonlöy-
dettyRuijanrannikoltavainvähän.Varanginvuonoltalöydettypieni
kuparitikarionperäisinjokivikaudenlopunasuinpaikalta,jotense
liittyykivikaudenlopullaalkaneeseenidästäsuuntautuneeseenkupa-
rikauppaan,jokaulottuimyösPohjois-SuomeenjaPohjois-Ruotsiin.

Finnmarksviddallajasenlähiympäristössäkäytössäollutaineel-
linenkulttuurionnoudattanutpääpiirteissäänsamojalinjojakuin
Ruijanrannikonkinkulttuuri.MesoliittisenkivikaudenalussaUts-
joenSujalansäleaineistoaluonnehtivat–myösserttisäleistävalmis-
tetut– jälkiswidryläisetruotonuolenkärjet.Mesoliittisiinesineisiin
kuuluvatmyösruodollisetkvartsinuolenkärjetsekäviisto-japoikki-
teräisetkvartsi-jaserttinuolenkärjet.Jonkinverransertistävalmistet-
tujamikrosäleitätunnetaansekäEnontekiöltäettäInarista.Eteläiseen
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ns.Suomusjärvenkulttuuriinviittaaviaesineitätunnetaanalueelta
vainvähän,muttaliuskeestavalmistettujalehdenmuotoisiakeihään-
kärkiätunnetaanjoitakin.Neoliittisenkaudentyyppiesineetovatol-
leetpintaretusoidutteräväkantaisetnuolenkärjet,joitaonlöydettylä-
hinnäInarinseudulta,muualtaniitäonlöydettyvainvähän.Inarista
onlöydettySäräisniemi1-keramiikkaajaKierikinkeramiikkaa,jotka
liittynevätkontakteihinyhtäältäPaatsjoenkauttaJäämerelle jatoi-
saaltaEtelä-Lappiin.

Pohjois-Suomenmetsä-Lapinesineistöonyleispiirteiltäänsaman-
kaltaistakuinedelläesiteltyjenalueidenesineistö.Mesoliittisenkau-
denesineistöonyleisestikinottaenniukkaa,muttaasuinpaikkatutki-
muksissaonlöydettyjoitakinviisto-taipoikkiteräisiänuolenkärkiä.
Neoliittisenkaudentyyppiesineetovatmyösvähälukuisia–Kemi-
järvenjaInarinvälillävainSodankylästäonlöydettySäräisneimi1
-keramiikkaa.PelkosenniemeltälöydettySlettnes-kärkeämuistutta-
valiuskenuolenkärki,SodankylänRakkokankaaltalöydettylinnun-
pääkahvainenliuskeveitsi jaKittilänPälkättivuomastalöydettylin-
nunpääkahvainenpuulusikkaovatharvojapoikkeuksia.Etelä-Lapista
löydetytneoliittisenkaudentyyppiesineetovatsidoksissamerenran-
takulttuureihin,joitaeikäsitellätässäyhteydessä.

Pohjois-Ruotsin mesoliittisen kauden alkuvaiheesta tunnetaan
vainhyvinvähänlöytöjä,minkävuoksionvaikeatehdäpäätelmiä
tyyppiesineistä.Mesoliittisenkaudenlopullakäyttöönotettiinviisto-
taipoikkiteräisetnuolenkärjet.Näidenlisäksivalmistettiinmikrosä-
leitä,joitaonkäytettytodennäköisestikärkienjamuidenterienosi-
na.Mikrosäleittenraaka-aineenkäytössäonvoituhavaitaalueellisia
eroavuuksia,jotkasäilyivätlähesmuuttumattominavuosituhansien
ajan.NeoliittisellakaudellaPohjois-Ruotsinkeskeisimmiksiesineik-
situlevathiotutliuske-esineet:nuolen-jakeihäänkärjet,veitset,tika-
rit,taltat,kirveetjne.NiitävalmistettiinKölinpunaliuskeesta,jossa
onmyösvihertäviäraitoja.Moniinveitsiinjatikareihinmuotoiltiin
eläintenpäät–yleisimpiäolivathirvi,karhujalintu.

Kivi-javarhaismetallikaudenkvartsistavalmistettupienesineistö–
kaapimet,veitset,uurtimet,porat–säilyivätsamankaltaisinakivikau-
denalustalähtien.Suurinmuutosvarhaismetallikaudelletultaessaoli
valmistusraaka-aineenelikvartsinvaihtuminenkvartsiitiksijajaspik-
seksi.Varhaismetallikaudelleominaisiatyyppiesineitäolivattasakan-
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taiset(leveäkantaiset)nuolenkärjet,ns.Sunderøy-kärjetjakeramiik-
ka.Tasakantaisiakärkiäonmonentyyppisiä–kantaosaonsaatettu
tehdäkoveraksi,kaventaa,tehdäkolmionmuotoiseksitailovetasesi-
vuilta–muttajokaiselletyypillepintaretusointionominainenpiirre.
Kärjetvalmistettiintavallisestipaikallisistaraaka-aineistaelikvartsii-
tista,jaspiksestataikvartsista.Sunderøy-kärjetvalmistettiinliuskees-
ta.LuustavalmistetutharppuunatjaongenkoukutovatRuijanranni-
kollavarsintavallisiavarhaismetallikaudenesinetyyppejä.

Metalliesineetolivatharvinaisia, joskinjoitakinyksittäisiäesinei-
tätaikätköjätunnetaan.Kivikaudenlopultatunnetaanpohjoisesta
Fennoskandiastamuutamiakupariesineitä–esimerkiksikuparitikari
Varangilta,muttapronssikaudenpronssiesineitätunnetaanenemmän.
NäistäesimerkkinäInarinLusmasaarenpronssiesinekätkökoostuu
poikkeuksellisenmonestaesineestä.Kätkönesineetolivatneljäkau-
larengasta,kolmerannerengasta,putkikirves jamahdollinenparta-
veitsi.SodankylänPetkulastaonlöydettyneljäpronssikautistamiek-
kaa, jaPoikamellanasuinpaikaltaonlöydettypalapronssia.Petku-
lanmiekkalöytöonharvinainenpoikkeusylipäätäänkinpohjoisilla
alueilla.

SuomenvanhimmatrautaesineetovatlöytyneetSavukoskenKuos-
kusta.Näidenkahdenkäyräntikarinterätovatolleetsirppimäisesti
säilänkaarevallasisäsivulla.Molempienkahvanpäässäonkaksispi-
raalimaistatankoa(toisestaneovatkatkenneet)jakahvassauurre-
koristelua.HiemannuoremmissaRovaniemeltäjaSuomussalmelta
löydetyissärautapuukoissaterätovatolleetsamallatavallakaarevalla
sisäsivulla–ovatkonepartaveitsiä?Raudanvalmistustaonharjoitettu
muutoinkinvarsinvarhainRovaniemellä,KemijärvelläjaKajaanis-
sa,mikävarhaistenesineidenlisäksiviittaajokivikaudeltaperäisin
oleviinitäisiinkauppakontakteihin.Keramiikkaonollutuseimmi-
tenasbestisekoitteistajatasapohjastakeramiikkaa,jonkakoristelussa
javalmistustekniikassaonajallisiajaalueellisiaeroja.Suomalaisetja
norjalaisetarkeologitmäärittäväterikeramiikkojahiemaneritavoin:
JørgensenjaOlsen(1987)määrittävätPasvik-jaLovozero-keramiikat
kahdeksierikeramiikkatyypiksi,joidenmaantieteellinenlevinneisyys
onerilainen–Lovozero-keramiikkaaonlöydettysekärannikoltaet-
täsisämaasta jaPasvik-keramiikkaalähinnäsisämaasta−kuntaas
Carpelan(2004)määrittäänesamaksityypiksi.JørgensenjaOlsen
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ajoittavatedellämainittujenkeramiikkojenkäytönalunjokivikauden
loppuun.Carpelanjaotteleeaiemminimitoitunatekstiilikeramiikka-
natunnetuntyypinkahteenryhmään,Sorsele-jaVardøy-keramiik-
koihin.NäidenkeramiikkatyyppienjälkeenkäyttööntuliKjelmøy-
keramiikka, jota on löydetty runsaasti asuinpaikoilta eri puolilta
Sápmia.Tämänkeramiikanyhteydestäonuseinlöydettymyösrauta-
kuonaa,minkäonarveltuliittyvänraudanvalmistuksenleviämiseen.
Rautakaudenkeskivaiheenesineistöonvarsinniukkaa–vainjoitakin
yksittäisiäkorulöytöjätunnetaan.

700-luvulta lähtien esinelöytöjen määrä lisääntyi voimakkaas-
ti,koskamyösasuinpaikkojenmäärälisääntyi.Valtaosatutkituista
asuinpaikoistaajoittuu1000−1200-luvuille.Niidenaineistotliittyvät
asuinpaikkojenjokapäiväiseenelämään,kutenesimerkiksinuolen-
kärjet,muttamyöskorujaonlöydettyrunsaasti–rautaisiaruodollisia
nuolenkärkiäonlöydettymyösirtolöytöinätunturialueilta.Korujen
joukossaonpronssiriipuksia ja -solkia sekä lasihelmiä, joistamo-
netovattuontiaetelästätaikaakosta–KarjalastataiPermistä.Myös
pronssipellinkappaleetovatvarsinyleisiäasuinpaikkalöytöjä,joitaon
löytynytlähesjokaiseltatutkitultaasuinpaikalta.Pohjois-Norjastaja
-Ruotsistatunnetaanmyösuseitarahojajakorujasisältänyttäaarre-
löytöä;Pohjois-Suomestaniitätunnetaanvainvähän.Valtaosaniistä
ajoittuu900-ja1000-luvuille,muttajotkinajoittuvatmyös1100-ja
1200-luvulle.Vuonna2003löytyiInarinNanguniemestäneljähopeis-
takaulakorua,jotkaajoitettiinradiohiiliajoituksella1100-luvunlop-
puuntai1200-luvunalkuun–typologisestitällaisetajoitetaantavalli-
sestivuosien1050−1200väliseenaikaan.

Keskiajanasuinpaikkojenaineistolinkittyyosittainlaajentuneisiin
kauppakontakteihin,joissanäkyvätlisääntyneetyhteydetKeski-Eu-
rooppaanjaVenäjälle.Tyypillistäasuinpaikka-aineistoaolivatmetsäs-
tykseenjakalastukseenliittyvätesineet–nuolenkärjet,ongenkoukut
–jaruuanlaittoon,juomiseenjavarastointiinliittyvätesineet,esimer-
kiksikeramiikka.Keskiajanlopuntaiuudenajanalunesineistössäon
näkyvissäsaamelaistennykyäänkinkäyttämiäesinetyyppejä,kuten
neulakotelo,luulusikatsekämuutluu-jasarviesineet.Tyypillisimpiä
esineryhmiäolivatsirotns.pöytä/hedelmäveitset,joitaontuotuKes-
ki-EuroopastasuuriamääriämyösLappiin,jossavarsinkinNukku-
majoenasuinpaikaltaniitäonlöydettyrunsaasti.Uudenajanesineis-
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töäluonnehtivattuontiesineet,joitaontuotuLappiinsuuriamääriä
jajotkalevisivätkruununorganisoimienmarkkinoidenjabirkarlien
avulla.Uudenajanaineellinenkulttuurionenenevässämäärinyleis-
eurooppalaista,koskakauppakontaktit lisääntyivätentisestään, jol-
lointuontitavaroidenhintaaleni jasaatavuusparani.Tämänäkyy
esimerkiksiliitupiippujensuuressamäärässä.Tuontitavaroidenlisäk-
sipaikallinenesineidenvalmistussäilyttitärkeänasemansakäyttö-
esineissäjakoruissa.Luustavalmistetutlusikatjanaskalitovatylei-
siäasuinpaikkalöytöjä.(Amundsenetal.2003;Arponen1992;1994;
Baudou1995;Carpelan1987;2003;2004;2007;Forsberg1989;Gry-
deland2001;Halinen2005;2009;Hansen–Olsen2006;Hedman
2003;Hedman–Olsen2009;Helskog1983;Herva2004;Hesjedalet
al.1996;Jørgensen–Olsen1987;Kehusmaa1995;Kotivuori2008;
Lavento2001;Lompolo2002;Lundberg1997;Mulk1994;Munch
–Munch1998;Odner1992;Olsen1994;Rankama1986;Rankama–
Kankaanpää2008;Torvinen2000;2007;Zachrisson1984;1987.)

Uskomukset

Saamelaistauskontoajauskomuksiaonperinteisestipidettyuskonto-
tieteen,kansatieteen,folkloristiikanjaantropologianreviiriinkuulu-
vanaalueena.Vainharvaarkeologiontehnytsaamelaistenuskontoon
liittyviätulkintoja.Useimmitenarkeologiaontarjonnutasiantunte-
mustaanlähinnäpyhienpaikkojentunnistamisessa,niidenajoitta-
misessa janiihinliittyvienlöytöaineistojenesiinkaivamisessasekä
kalmistojentutkimuksessa.Pyhienpaikkojentaiarkielämänulko-
puolelleliittyvistäaineistoistaarkeologitpuhuvattavallisestirituaali-
sistatoiminnoistajauseinmyössiitä,millaisiinuskomuksiinkyseiset
rituaalitliittyvät.Uskonnonsisällöstäarkeologitharvoinsanovatmi-
tään−eivätedessilloin,kunyhteiskunnassa,taloudessajarituaaleissa
ontapahtunutsuuriamuutoksia.

Haudatjahautaaminenovatolleetkeskeisiälähteitärituaalien,ta-
bujen jariittientutkimuksessa.Menneisyyden ihmisetovatkaikki
kuolleetjayhteisötovatainahaudanneetvainajansa–myösvainajan
jättäminenmaanpäälle,oksanhaaraantaitelineeseenkatsotaantäs-
säyhteydessähautaamiseksi.Uskokuolemanjälkeiseenelämääntai
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kuolleidenmaailmansijaintipaikkaanonmäärittänytmyöstämän
puoleistaelämää,minkävuoksivainajienhautaamiseenontavallises-
tipaneuduttuhuolella.Hautojenavullapystytääntutkimaankunakin
aikanaerialueillanoudatettujarituaaleja.Voidaantutkiasitä,miten
neovatmuuttuneettaimillaisessapaikassavainajalanonarveltusi-
jainneen:onkoseollutetävainajalaelionkokalmistosijoitettusaa-
reentaivirtaavienvettentaakse,koskavainajiapelättiin,vaionkose
ollutlähivainajalaelionkovainajienhaluttuolevanasuinpaikanlä-
hellä,koskavainajiajaesi-isiäkunnioitettiinjaheiltähaluttiinkysyä
neuvoa.Hautaamiseenliittyvienrituaalientutkiminenonuskonnon
tutkimisenkannaltatärkeää,koskaneheijastavatihmistenuskomuk-
siajakulttuurisiakontakteja.Saamelaisalueeltatunnetaanvainvähän
hautoja;vainajiaonsaatettujättäämaanpinnalle,asettaapuuhuntai
haudataniin,etteivainajastaolejäänytmitäänarkeologisestihavait-
taviamerkkejä.Kivikautisethaudatovatharvinaisia,muttarautakau-
deltajahistorialliseltaajaltaniitätunnetaanenemmän:

1)Kivikaudelleajoitettavatpieniinröykkiöihintehtyjäruumishau-
tojaonlöydettyPohjois-Norjanrannikolta.

2)KuolanBolsjojOlenijOstrovinpronssikaudelleajoittuvankal-
mistonvainajatolihaudattuveneisiintaiahkioihin.

3)VaranginvuononMortensnesissäontutkittukivikkoontehtyjä
kammiohautoja(no.urgrav)eliruumishautoja,jotkaajoittuvat
rautakaudenalustatoisellevuosituhannellesaakka–tyyppioli
käytössäRuotsissaaina1600-luvullesaakka.

4)Ruotsineteläsaamelaiseltaalueeltatunnetaanniinikäänrauta-
kaudenalustakeskiajalleajoittuviaröykkiöhautoja(ru. insjö-
grav),joissaonollutkolmiomaisiataipyöreitäkivikehiäpoltto-
hautauksenlisäksi.Tutkijoidenvälilläonkiistaanäidenhauto-
jenkuulumisestasaamelaiseenkulttuuriin;myösSuomensisä-
osissatunnetaanröykkiöhautoja,lapinraunioita,joistaosaajoit-
tuujokivikaudenlopulle.

5)Kolttasaamelaiselta alueelta tunnetaan, pääasiassa kristillisiä
hautauksia,joistamonetontehtypieniinmaanpäälletehtyihin
vainajienrakennuksiin.

6)Pohjois-Suomesta tunnetaan1500- ja1600-luvulleajoittuvia
maanpäälletehtyjähautauksia,joissavainajienpäälleonlaitet-
tutuohta.
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7)Monetkristillisethaudatovatolleetpuukammiohautoja,joihin
onhaudattuuseitasamaansukuunkuuluneitavainajia.

Arkeologiavoiosallistuamyösuskonnonsisältötutkimukseenaina-
kinniin,ettäsekykeneeosoittamaanmuutoksiarituaaleissajalaa-
jaltimyösyhteiskunnassa.Mikälimuitaajoittavialähteitäeiole,ar-
keologiapystyyesittämäänkronologisiaperusteitaesimerkiksipyhien
paikkojenkäyttöönotostajasiitä,millaisiapyhiäpaikkojaonkulloin-
kinkäytetty.Saataessatietoaerityyppistenpyhienpaikkojenkrono-
logiastavoidaanperustellustiesittäätaustojauskonnollistenmuutos-
tenpohdintaan.Arkeologianavullavoidaanmyöstutkiasitä,millaisia
riittejäpyhilläpaikoillaonharjoitettu,millaisiauhrejaniilleonan-
nettujatoisaalta,pitääköperimätietopaikkansa.Esimerkiksionha-
vaittu,ettärautakaudenlopullajakeskiajanalussapyhillepaikoille
uhrattiinmetalliesineitä,muttamyöhemminlähinnäeläintenluitatai
sarviataiontodettukarhurituaalienolevanperäisinpääasiassa200-
luvulta1700-luvulleasti.Perimätietokertoouseinsiitä,mihinseitaa
onkäytetty:onkoseollutkalaseitavaipeuraseitataionkositäkäy-
tettyjohonkinmuuhun.Kaivauksillajamaaperäanalyyseillävoidaan
selvittää,pitävätkötiedotpaikkaansa.Toisaaltasamoillamenetelmillä
voidaanselvittää,ovatkouskontotieteilijöiden,kansatieteilijöidentai
arkeologientekemätpäätelmätjonkinpotentiaalisenseitakohteenpy-
hyydestäoikeitavaiovatkonevaintoiveajattelua.

Arkeologienriitti/rituaalitutkimuseirajoituvainerillisiinpyhiin
paikkoihin,vaanseulottuumyösasuinpaikoillatehtyihinriitteihin.
Kunasuinpaikanriittien/rituaalientutkimusliitetäänihmisenmaa-
ilmankuvaanjakäsityksiinasuinpaikastasekäasumuksista,voidaan
saadasyvällisempäätietoaasumustenjaasuinpaikankäytöstä.Arkeo-
logistentutkimustenperusteellaonhavaittu,esimerkiksiettäkeski-
ajanasumuksiinontehtydepositioita,jotkaliittynevätsiirtymäriit-
tientoimittamiseentaiuhrauksiksineljällesaamelaistenjumalatta-
relle.Myöshautausrituaalitovatarkeologiankeskeinen tutkimus-
kohde. Muutokset hautauksissa kuvastavat selkeästi muutoksista
rituaaleissa.

Arkeologinentutkimusonviimevuosinapystynytperustellusti
esittämäänuskonnollisiatulkintojaesimerkiksikalliotaiteelle, joka
pohjoisessaFennoskandiassaajoittuumesoliittiseltakivikaudeltavar-
haismetallikaudelle.Kalliotaide–maalaukset japiirrokset–esittää
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sekäarkisiatapahtumiaettäsymbolisiaaiheita.Ennenkuintaiteelle
voidaanantaauskonnollisiatulkintoja,onesitettävä,millaistakuvien
maalaamisen taikaivertamisenaikainenuskontoonollut.Suoran
historiallisenlähestymistavanelisuorananalogianmetodinkäytön
avullaonpystyttyosoittamaansaamelaisenetnografianjamuinais-
uskonnonvälinenyhteys.Lähestymistapaeiolekuitenkaanaivanon-
gelmaton:voidaankosaamelaisalueenääripäiden,esimerkiksiLuula-
jan-taiEteläsaamenjaSaimaanvesistöalueiden,välillänähdäsuora
yhteys?(Fossum2006;Grydeland2001;Halinen2006;2010;Hansen
–Olsen2006;Hedman2003;Lahelma2008;Okkonen2007;Rydving
1993;Schanche2000;Zachrisson1984;Äikäsetal.2009.)

Arkeologiajasaamentutkimus

Arkeologia liittyysiisolennaisella tavallasaamentutkimukseen.Se
tutkiikokosaamelaiseenyhteiskuntaan,mm.talouteen,sosiaalisiin
suhteisiin,identiteettiin,asumiseen,elämiseen,aineelliseenkulttuu-
riinjauskomuksiinliittyviäkysymyksiä.Niihinsaadaanvastauksia
moneneritieteenalanavulla,muttaarkeologiapaneutuupääasias-
sasellaiseenaineistoon, jotamuuttieteenalateivätkäytä.Toisaalta
arkeologiaonmilteiainoamenneisyyttätutkivatieteenlaji,jonkaläh-
deaineistolisääntyykaikenaikaa,lähesjokaisellakaivauksellataitar-
kastuskäynnillä.Arkeologiaeirajoitatutkimuksiaanpelkästäänkau-
kanamenneisyydessäoleviintapahtumiin,vaanvoihalutessaantutkia
myösaivanviimeaikojentapahtumia.Tämänvuoksiarkeologisin
menetelminvoidaantutkiavarsinnuoriakinsaamelaiseenkulttuu-
riinliittyviäkysymyksiä.Kokoajannouseeuusiakysymyksiä,joihin
tiedehaluaavastauksia,jaarkeologianmenetelmienkehittyessämyös
valmiudetesittääuusiakysymyksiäparanevat;tutkittavaaikalähenee
meidänpäiviämme,koskahistoriallisetlähteeteivätkuitenkaankerro
kaikkeaedes1900-luvusta.
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Näkökulmiasaamelaisten
historiankirjoitukseen

LarsIvarHansen

Johdanto

Artikkelinaluksikäynläpiulottuvuuksia,jotkamielestäniovatolleet
vuosisatojenajankeskeisiäsaamelaistenhistoriassa,kunsesuhteute-
taanmuuhunhistoriaan1.Tämänjälkeenpohdin,mitäseurauksiaja
vaikutuksianäilläpiirteilläonollut–janiilläpitäisiolla–saamelais-
tenhistoriankirjoitukseenja-tutkimukseenmetodologisesti jasen
kannalta,mitenhistoriaakerrotaan.

Hahmoteltuaniperusasioita,jotkaliittyvätsaamelaistenhistoriaan
javuorovaikutukseenFennoskandianmuidenkansojenhistorioiden
kanssa,siirrynkäsittelemäänkeskeisiäsyitä,miksisaamelaistenhisto-
riaaontarvettakirjoittaa.Tarkastelenaihettasekäsaamelaistenpuo-
lustajien,historiankirjoittajienjatutkijoidennäkökulmastaettäosana
pohjoisenFennoskandianmonisyistä,yhteistähistoriaa.Keskustelun
taustallaonyleensäsaadasaamelaistenhistoriaakirjoitetuksi.Lisäksi
olisitehtävämyösrajatumpiaselvityksiäsaamelaistentavoista,perin-
teistäjaheidänvuorovaikutuskokemuksistaanmuidenkanssa.

Saamelaisalueenvaltiotmuodostavatsaamelaisillemonikulttuuri-
senkontekstin,mistäseuraamuitakinhaasteita.Ensinnäkinontar-
peentuodaavoimestiesiin,kuvata jaanalysoidasellaisiahistorian
prosessejajailmiöitä,joistaeivaltioidensulauttamis-jayhdentämis-
politiikanvuoksiolevuosisatoihinpuhuttutainiistäeiolesaanutpu-
hua.Tähänsisältyypyrkimysdokumentoidajaanalysoidasaamelais-

1 HaluankiittääTromssanmuseonkuraattoriDikkaStormiaartikkelinjäsen-
telyäkoskevistaantoisistakeskusteluista.
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tenoikeuksia,jotkaperustuvatvanhoihintapoihintailakeihinjajoilla
voiollamerkitystävielänykyäänkin.Tavoitteenaonmyösoikaistaja
täydentääalueenvaltioidenhistoriankirjoitustajatehdäsiitäaiempaa
kattavampaajaperusteellisempaa.Toinenhaasteonvastatasaame-
laistenenemmistökansoilleesittämiin,alativoimistuviinvaatimuk-
siin.Enemmistökansojakehotetaantunnustamaanjahyväksymään
se,ettäjosjokuheihinkuuluvatutkijakäsitteleesaamelaistenasioita,
yhteiskunnallisiainstituutioitajakulttuuri-ilmiöitä,tähäntosiasiassa
josisältyyepäsymmetrinen”inter-etninenvaltasuhde”.Juuritällainen
valtasuhdeonperinteisestiollutratkaisevakunenemmistöihinkuu-
luvattutkijatovatpitäneet”tulkinnanmonopolia”itsellään.

Lopuksi esitän tarkemmin joitain metodologisia pohdintoja ja
suosituksia,jotkalienevätaiheellisia,kunottaahuomioonsaamelais-
tenhistoriankokonaisvaltaisetperuspiirteetsekäedellämainituttut-
kimuksenhaasteet.

Onsyytäkorostaa, ettäenedesyritäkunnianhimoisesti tarjota
täydellistäkatsaustasaamelaistenhistoriaakäsitteleväänlaajaantut-
kimukseeneivätkäkäyttämäni lähteetoleedustavavalikoimaFen-
noskandiassajulkaistustatutkimuskirjallisuudesta.Eräitäsuomalaisia
jaruotsalaisiaklassikkoteoksialukuunottamattaviittaanlähesyksin-
omaannorjalaisiin julkaisuihin.Tarkoituksenanionhavainnollistaa
käsittelemieniaiheidentärkeimpiänäkökohtiajatarjotaesimerkkejä.
Keskitynsaamelaistenhistoriaanvarhaiskeskiajalta1800-luvunlop-
pupuolelle.

Saamelaistenvuorovaikutushistoria

Kanssakäymisenjavuorovaikutuksenhistoriaa

Nykyäänei lieneenääkiistanalaistaväittää,ettäsaamelaistenhisto-
riaonennenkaikkeakanssakäymisenjavuorovaikutuksenhistoriaa
niinkauastaaksepäinkuinpohjoisessaFennoskandiassayleensäon
todisteitaetnisistäjakulttuurisistaryhmistä.Siinämäärinkuinsaa-
melaistenvarhaistahistoriaaonmahdollistaselvittää,henäyttävätol-
leentiiviistikontaktissaympäristönsämuidensosiaalistentaietnisten
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ryhmienkanssajakävivätheidänkanssaanvaihtokauppaa.Yhteydet
javuorovaikutusnäyttävätjopaoleellisiltasiinä,mitensaamelaisten
etninenidentiteettirakentui.Prosessialkoijotoisenvuosituhannen
keskivaiheillaeKr. jajatkuiainaajanlaskunalkuunsaakka(Hansen
–Olsen2004:36–51).Viimeisellävuosituhannellaennenajanlaskun
alkuaeräätpohjoisenFennoskandianrannikkoalueidenoletettavasti
heterogeenisetmetsästäjä-keräilijä-yhteisötsiirtyivätvähitellenmaa-
talouteen.Sisämaassajakaikkeinpohjoisimmillaalueillametsästä-
jä-keräilijätsensijaansäilyttivätperinteisenmetsästyselinkeinonsa
jakehittivätsitä.Samaanaikaanhemyösloivatentistäläheisempiä
suhteitakaakonsuuntaan,metalliatuottaviinyhteisöihin.Tämäta-
loudellisenjayhteiskunnallisendualisminsarastusosoittautuiratkai-
sevaksipohjoisenFennoskandianmyöhemmänkulttuurisenjaetni-
seneriytymisenkannalta(Hansen–Olsen2004:355).

Saamelaisuudenmuotoutumisentaustallanäyttäisisiisolevanpit-
käaikainen,useanryhmänvuorovaikutusprosessi, jossavastaavasti
muotoutuimuitaetnisiäidentiteettejä(esim.pohjoisgermaaninen,
varhainensuomalainen).Tätänäkökulmaaonpidettyesillä1960-lu-
vultalähtien,jolloinsenesittiensimmäisenäFredrikBarth.Etnisen
identiteetinrakentumistajaylläpitoaeitulisikäsitelläensisijaisesti
pitkäaikaiseneristyksen,kontaktienpuuttumisenja”omienkulttuu-
ripiirteiden”vaalimisenseurauksena,vaanpikemminkinerilaisten
ryhmienvälisenvuorovaikutuksenjäsentämisenmuotona.Näinollen
identiteettionkontaktienjakommunikaationtulos,sillätietoisuus
omastaryhmästä jasenidentiteetistähuomataanja ilmaistaanni-
menomaansuhteessamuihinryhmiin(Barth1969).Ensimmäinen
tutkija,jokasovelsitätälähestymistapaaetnistenidentiteettienraken-
tumiseenpohjoisessaFennoskandiassa,oliantropologijaarkeologi
KnutOdnerkirjassaanFinnerogterfinner,etniskeprosesseridetnord-
ligeFenno-Skandinavia(1981).2

2 Kirjannimivoidaankääntääesimerkiksi:Finnitjaterfinnit.Etnisetproses-
sitpohjoisessaFennoskandiassa.”Etnisyys”-käsitettäyhteiskuntatieteissä
viimevuosikymmeninäjasiihenliittyviäjännitteitäovatyksityiskohtaisesti
käsitelleetmm.SiânJones(1997)jaMarcusBanks(1996).Lyhyemmänkat-
sauksenpääasioistaesittävätHansenjaNiemi(2001).



180

LarsIvarHansen

Edelläesitettyänäkökulmaasoveltaenolisivaterillisen,saamelai-
senetnisenidentiteetinkonkreettisetpiirteethahmottuneetviimeisen
vuosituhannenaikanaennenajanlaskunalkua.PohjoisenFennoskan-
diankeskenäänerilaistenmetsästäjä-keräilijä-yhteisöjenkulttuurit
monimuotoistuivat.Saamelaisenidentiteetinkehitysnäyttääolleen
osakeskenäänvastavuoroisiaidentiteetinmuodostusprosesseja,mi-
hinkuuluientistävilkkaampivuorovaikutustoistenkanssa.Lännes-
säeräätryhmätkehittivätsamoihinaikoihinoman,pohjoisgermaani-
senidentiteettinsä,jaidässätoisetidentifioivatitsensähämäläisiksija
suomalaisiksi.ViimeksimainitutolivatSuomenmyöhemmänväes-
tönedeltäjiä(Hansen–Olsen2004).

Saamelaiseterottautuvatsiispohjoisenalkuperäiskansana, jotka
viimeistäänajanlaskummeensimmäisiltävuosisadoiltaalkaenasuivat
Fennoskandianpohjois-jakeskiosissa.Saamekuuluusuomalais-ug-
rilaisiinkieliin,jakartassanäkyvätsenerimurteiden(taierisaamen
kielten)alueet(ks.20tässäkirjassa).Onsyytäpainottaa,ettäkeski-
ajallajauudenajanalussasaamelaistenalueetkasvoivatsekäetelässä
nykyisenSuomenkeskiosiinettäkaakossa,pitkinVienanmerenlänsi-
rannikkoa.(ViimeksimainittualueonVenäjänpuolella”lešajalop’”
=’Metsä-Lappi’,ks.Lukjančenko1979).

Monitahoisetjavaihtelevatsuhteetnaapureihin

Ajanlaskunensimmäisellävuosituhannellajakeskiajanalussa,ennen
kuinsaamelaistennaapuriinmuodostui järjestäytyneitävaltioyksi-
köitä,saamelaisillanäyttääolleenmonitahoisiajamuuttuviasuhtei-
tamuihin,niinlännessä,etelässäkuinidässäasuneisiinryhmiin.Ne
saattoivatollaluonteeltaanmelkosymmetrisiä,tasapuolisia,taiepä-
symmetrisiä(Hansen1996).Ilmeisestiolisekälaajaakauppa-jata-
varanvaihtotoimintaaettäjossainmäärinmyösvastavuoroistapalve-
lustenvaihtoa,kutenerisaamelaisryhmienvälillävieläuudellaajalla
(esimerkiksins.”väärti”-suhteetsisämaanporosaamelaistenjaran-
nikkoseudunsaamelaistenvälillä).

Idässä,nykyisenSuomenalueella jaKarjalankannaksella,etno-
loginenaineisto sekäeräätkielenainekset japaikannimitutkimus
osoittavat,ettäsaamelaisillaonollutvarsinsymmetrisiä, järjestäy-
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tyneitäkauppa-jatavaranvaihtosuhteitaitämerensuomalaisten,ku-
tenhämäläistenjasuomalaistenkanssa(Itkonen1960;Valonen1980;
ks.Hansen1996).Varhaiskeskiajalla(1100-luvulla)vaihtoverkosto
laajeniitään,jatuolloinvakiintuivatsäännöllisetsuhteetniidenitä-
merensuomalaistenkanssa,jotkaasuivatLaatokan-jaBeloozero-jär-
venseuduillasekäVaga-joella(Hansen1996).

Lännessäsaamelaisetolivatyhteydessähierarkkisemminjärjestäy-
tyneisiinskandinaavisiinyhteisöihinjakävivätvaihtokauppaalaa-
joillakinalueilla.Skandinaavitolivatjärjestäytyneetpäällikkökunnik-
si,jotkaolivattoisistaanerillisiämuttakeskenäänyhteistyössä.Niitä
alkoimuodostuakansainvaellus- (370–570 jKr.) jamerovingiajal-
la(570–800jKr.).Päällikkökunnattoimivattodennäköisestins.”re-
distribuutiojärjestelminä”,joissatuotannonylijäämäohjattiinpääl-
likölle,jatämäsaattoijakaasitäedelleen,muttapitiosanitselläänja
liittolaisillaan.Saamelaisiaoli ilmeisestierikoistuneinametsästäjinä
sidoksissatällaisiinredistribuutiokeskuksiin.Järjestelmäänkuului,et-
tähetoisaaltasaivatkäydävapaastivaihtokauppaa,muttatoisaaltahe
olivatvelvollisiaantamaantietynosuudenpäällikölle.

Saamelaiset ylläpitivät suhteitamyösetelään,missäpaikallinen
eliitti oli asettunut Pohjanlahden pohjoisimman rannikon tuntu-
maan.Hesekäkävivätsaamelaistenkanssakauppaaettäkeräsivät
näiltä suojelurahantapaisiamaksuja.Varhaiskeskiajallahallitsevat
yhteisötlienevätolleetsuomalais-ugrilaistakieltäpuhuviakveenejä,
muttasydän-jamyöhäiskeskiajallanäihinalueisiinkohdistuikoloni-
saatiota,jasinnemuuttisekäruotsalaisiaettäsuomeapuhuviamaan-
viljelijöitäSuomeneteläosista(ks.Hansen–Olsen2004:162–164).

Rautakaudenlopultakeskiajallesaamelaisillaolisiissuhteellisen
vakaatjamolempiaosapuoliasitovatsuhteetuseidennaapureiden-
sakanssa.Kaupanjavaihtokaupanlisäksinäitäsuhteitaonilmeisesti
luotujaylläpidettyvaihtamallalahjojajajossainmäärinmyösavio-
liitoilla.Yhdistäjänäovatvoineetollamyöskosmologisetkäsitykset,
joidenperustaolisaamelaisille,suomalais-ugrilaisille jaskandinaa-
veilleyhteinen(Hansen–Olsen2004:351–353).Tämäeikuitenkaan
välttämättätarkoitasitä,ettävuorovaikutusolikokoajansymmetris-
tä,vakaatajasamanlaista.Päinvastoinkontaktireititjayhteistyönolo-
suhteetovatmuuttuneet,jaonerikoistuttumonintavoin.Vastaavas-
tisaamelaisalueellanäyttääolevanalueellistavaihteluasiinä,miten



182

LarsIvarHansen

saamelainenkulttuuri-identiteettimuodostuijamillätavallasitäon
ilmaistu.Identiteetinilmenemismuotoihinovatvaikuttaneetkunkin
alueenomatperinteetjase,millaisiin”toisiin”omaidentiteettionpi-
tänytsuhteuttaa.Yhteinenkielionkuitenkinvoinutyhdistäämetsäs-
täjäyhteisöjäjapitääheitäympäröivistäyhteisöistä,etenkingermaa-
nisenkielenpuhujista,erillisenäryhmänään.Saamenkielelläonkoko
myöhemmintunnetullasaamelaisalueellailmeisenpitkähistoriaal-
kaenainaviimeiseltävuosituhanneltaennenajanlaskunalkua.

Erilaistenvuorovaikutussuhteidenkuvamuuttui,kunpohjoiseen
alkoimuodostuajärjestäytyneitävaltioita.Samoihinaikoihinvielä
järjestelmällisempääoliväestönkäännyttäminenkristinuskoon,mi-
käkohdistuiensinsaamelaistennaapureihinjasittenmyösheihin.
EnsimmäinenlujittuvavaltioolieteläisenNorjanalueelle1000-lu-
vullamuodostettukuningaskunta,joka1100-ja1200-luvuillalujit-
tiotettaanmyösluoteisestarannikosta.MyösNovgorodinkauppias-
tasavalta, jokamainitaanensimmäisenkerran800-luvulla,kehittyi.
Semuodosti900-ja1000-luvuillalaajojakauppaverkostojasekäpoh-
joistenjokienvarsille linnoitettujahallinnollisiakeskuksia, joitaoli
kauassuomalais-ugrilaisiakieliäpuhuneidenmetsästäjä-keräilijöiden
alueilleasti(Martin1986;Koht1962).Etelässäpuolestaanyhdistyi
Ruotsinkuningaskunta, jokavahvisti1200-jaetenkin1300-luvulla
hallinnollistajataloudellistavaltaansapohjoisenFennoskandiansi-
sämaa-alueillahyvässäyhteisymmärryksessäjayhteistyössäRuotsin
kirkonkanssa.

Näinmyösläntistenrannikkoalueidenpäällikkökunnatkatosivat
janiidensijastaverojajasuojelurahaasaamelaisiltaalkoikerätäNor-
jankuningaskunta(Hansen1999).HiemanmyöhemminNovgorodin
edustajatvakiinnuttivatasemansasaamelaistenasuinalueenitäisim-
missäkolkissa,VienanmerenlänsirannikollajaKuolanniemimaalla,
jahealkoivatkerätäverojasiellä(Lukjančenko1971).Erikoinenil-
miöon,ettämyöskarjalaisiauudisasukkaitasiirtyiitäisillesaamelais-
alueille,missähekävivätkauppaajakeräsivätveroaNovgorodinhy-
väksi(Storå1977;Hansen1996,2001).Hesäilyttivättämänkaltaisen
roolinsa lähes koko keskiajan uuden ajan alkuun saakka liikkuen
kaikkiallapohjoisessaFennoskandiassa, jopapohjoisilla ja läntisillä
rannikkoalueilla.Vainetelässäsaamelaisiaverottivatedelleenyksityi-
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setkauppiaat,jotkatoimivatainoastaanomissanimissäänjapitivät
yllävilkkaitakauppasuhteitasaamelaisiin.

Seuraavavaiheoli,ettämyöhäiskeskiajallaFennoskandianpohjoi-
simmatosatjaettiinyhteisveroalueisiin,joillaverotusolipäällekkäistä
niin,ettäkaksivaltiotakatsoioikeudekseenkerätäsaamelaisiltaveroa.
PohjoisessaVenäjänjaNorjanyhteisveroalueulottuilännestäLynge-
ninvuonoltajaMålselva-joeltaainaKuolanniemimaanitäisimpään
kolkkaan(”Pyenne”-nimiseensaamelaiskylään), jaedelleenKuolan
niemimaanetelärantaa”Veleaga”-nimiselle joellesaakka(todennä-
köisesti samakuinUmba-joen sivujoki”Vieljoki”/”Vjala”Hansen
2001:32).SisämaassavaltaosapohjoisestaFennoskandiastakuului
VenäjänjaRuotsinyhteisverotukseen.Kumpikinnäistäpäällekkäi-
senverotuksenalueistalieneeperustettu1320-luvulla(Hansen1996,
2005).

Tällainenyhteinenverohallintoolivoimassa1500-luvunloppuun
saakka.Jopaljonaikaisemminvaltiotolivatkuitenkinaggressiivisesti
ryhtyneeterilaisiintoimiin,jotkatähtäsivätsaamelaistenasuttaman
alueenjakoontarkoinmäärätyillärajoilla.Kukinvaltiopyrkivahvis-
tamaanomaavaltaansa,”oikeuttaanhegemoniaan”,mahdollisimman
laajoillaalueillajamoninerikeinoin.Saamelaisiaverotettiinniinjär-
jestelmällisestikuinmahdollista,jaheidänalueilleenperustettiinhal-
linnollisiajatuomiovaltaakäyttäviätoimielimiä,minkälisäksialueen
puolustustaalettiinjärjestää.Myöskirkkojenrakentamisellajasaa-
melaisiinkohdistuneella lähetystyölläolisuurimerkitys.Toisinsa-
noenvaltioidensaamelaisalueitakohtaanaiemminharjoittama,ve-
rotukseenjakaupankäyntiinperustunutepäsuorahallintakorvattiin
suorallahallinnalla.Politiikkajohti1600-luvullaja1700-luvunalus-
savaltioidenvälilläsyttyneisiinuseisiinsotiin.Useimpiensaamelais-
alueidenosaltaeturistiriidatsaivat lopullisen,poliittisenratkaisun
vuonna1751,jolloinrajoistasovittiinSuurenPohjansodanrauhan-
sopimuksessa.Saamelaisyhteisöt,jotkaolisivatjääneetkahdentaikol-
menvaltionalueelle,jokosijoitettiinkokonaisuudessaanyhteenval-
tioontairajavedettiinniidenhalki(Hansen2001).Eräätitäisetsiidat
jäivätvieläjaonulkopuolelle.VenäjänjaNorjanvälinentarkkaraja,jo-
kajakoiidässäasuviensaamelaistensiidat,käytiinvasta1826(Aarseth
1975).



184

LarsIvarHansen

Valtiojakoalisti saamelaiset yksiselitteisestiuusienhallinnollis-
tenyksiköidenvallanalle,mistäennenkaikkeaseurasi,ettäheidän
omien, autonomisten järjestelmiensäperustamureni. Saamelaiset
olivatnytulkopuolistenlakienjakirkkolakienalaisia.Uusitilanne
muuttiratkaisevastituomiovaltaasekähallintoa, jokaohjasi luon-
nonvarojenkäyttöä.Seolimyösvakavaiskusaamelaistenuskonnolle.
Sitävastaanoli1600-luvunloppupuolellaja1700-luvunensimmäisi-
nävuosikymmeninämäärätietoisestihyökättytiivistämälläkristillis-
tälähetystyötä.Kristinuskovaikuttiratkaisevastisaamelaiseenkult-
tuuriin.Sesaneliuudetlähtökohdat,millätavoinsaamelaistentäytyi
jamilläkeinoillaheidänolisallittuailmaistaidentiteettiään(Hansen
–Olsen2004:357).

Saamelaistentoimeentulontoteutuminen
1600-luvulta1800-luvulle

Saamelaistenedellytyksetelinkeinojensaharjoittamisellejakehittä-
miselleolivatsiis1600-luvultalähtienhyvintoisenlaisetkuinennen,
koskaympäröivätvaltiotpitivätsaamelaisalueillaentistätiukempaa
hallinnollista,oikeudellistajakirkollistavaltaa.Samallasaamelaisen
yhteiskunnankeskeisetrakenteetmuuttuivatmerkittävästi.Ennen
kaikkeatältäajalta lähtienonhyvindokumentoitujatodisteitasii-
doista.Siidaolisaamelaistenperinteinenyhteisö,yhteistyöjärjestel-
mä,jossaoliuseitaperheitätairuokakuntia.Nämähallitsivatyhdessä
tiettyäresurssialuettajakäyttivätsitähyväkseenvuotuiskierrollaan,
metsästykseenjamuillatavoin.Varsinaisestisiidallatarkoitetaansekä
yhteiskunnallistayksikköäettävastaavaanautinta-aluetta(ks.Vorren
1978b,1980;Hansen1999,Helander1999).Veroluetteloidenjasaa-
melaistenverotuksentutkimusosoittaatoisaalta,ettätällainenyh-
teiskuntajärjestysvallitsilaajaltipohjoisenFennoskandiansisäosissa,
muttapaljastaa,ettärannikkoseuduillaolisuurtavaihtelua.Joilla-
kinrannikkoalueillaontäytynytollajonkinlaisiasiidaorganisaatioita,
muttaniidenlaajuusjarakenneonvaihdellut.Toisillaalueillasaame-
laisettaasasuivatyksittäisillämaatiloillataimuutentoisistaaneril-
lään(Vorren1978a,Holmsen1966,1977;Bjørklund1985,Grydeland
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1996,2001;Hansen1990a).Lisäksitarkempianalyysinäyttääosoit-
tavan,ettävaikkaverotuksenperustanaenimmäkseenolivatsiidat,
mikälimahdollista,veronkeruujärjestelmäsaattoimyösjohtaakoh-
tiyhteisöjenjärjestäytymistäviimeksimainitullatavalla(esimerkiksi
Ruotsin”veromaat”)(Korpijaakko1985,Hansen–Olsen2004).

1600-ja1700-luvuilleajoittuumyösperinpohjainenjaratkaiseva
muutossiinä,mitensaamelaisethyödynsivätporolaumoja.Kesypo-
rojenlaidunnuskehittyiporonkasvatukseksija”tarhaamiseksi”(In-
gold1980).SamaanaikaanpohjoisenFennoskandianmuunväestön
keskuudessasyntyiväestönkasvunmyötäuusiaasutuspaineita,mikä
johtimonillaalueillauusiinrakenteellisiinjärjestelyihin.Oleellistaoli
1)niidenalueidenuudelleenjärjestely,joitaporopaimentolaisetkäyt-
tivätlaajoillajutamareiteillään,2)yrityksetrajatatoisistaanerilleen
maanviljelyllejauudisasutukselleavoimetalueetjane,jotkavarattai-
siinporopaimentolaistenkäyttöön(vrt.”lappmarkit”,”odlingsgren-
sen”),3)siirtyminenjoillakinalueillapaimentolaisuudestataiosittai-
sestapaimentolaiselämäntavastakokovuotiseenmaatila-asutukseen
sekä4)kiistatns.”yhteismaista”Norjanvuoristoalueillajamilläta-
vallamäärittelytoteutui.Kuntähänlisätäänvieläuudethallinnolliset
käytännötjavaltiovallanvaihtuvattavoitteet,seurausoliettäsaame-
laistenmahdollisuudetnoudattaavanhaatapaoikeuttaanvaihtelivat
merkittävästi.Joillainalueillasaamelaistenperinteisilleelinkeinoille
asetettiinraskaitaesteitä.Toisaallataasheidäntapoihinperustuville
oikeuksilleenannettiinjopavaltionlainhyväksyntäjasuoja, joskin
toisinaanvainväliaikaisesti.Näihinprosesseihineikuitenkaanole
tässäartikkelissamahdollistaperehtyätarkemmin.

Saamelaistenhistoriankirjoitus

Saamelaistenhistoriankirjoittaminen:
kahtalaisettarpeetjanäkökulmienkohtaaminen

Se,ettäsaamelaisetovatainaeläneetmonitahoisessavuorovaikutuk-
sessamuidenkanssa,onvaikuttanutmyöstapaantutkiajaanalysoida
heidänhistoriaansasekäsiihen,mitenhistoriaonesitetty.Erityisesti
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näkyyero”sisäpiirin”ja”ulkopuolisen”näkökulmanvälillä.Saamelai-
setovattoisaaltaitsepyrkineetselvittämäänjaesittämäänomaahis-
toriaansasellaisenakuinhesenkokevatjasitenkuinsenäkyyheidän
maantieteelliseltäasuinseudultaankatsottuna.Toisaaltasaamelaisten
kulttuuriajahistoriaaontutkittuakateemisestihumanististenjayh-
teiskuntatieteidenkannalta.Länsimaisessaakateemisessatraditios-
satapahtui1800-luvunalkupuolellamuutos.Modernientutkimus-
alojen,historian,sosiologianjaetnografianvälillevedettiinentistä
tarkemmat,”kurinalaisemmat”rajat,kunerikansojenkulttuureita,
yhteiskuntiajahistoriaaoliennenlähestyttykokonaisvaltaisemmin,
ilmantieteenalajakoa.Tuolloinmyösvakiintuierottelu,ettädynaa-
misuusjakehitys(”evoluutio”)liitettiinlähinnäjoidenkinLänsi-ja
Keski-EuroopanjaPohjois-Amerikankansojenhistoriaan.Sensijaan
monetmuuallaasuvatkansattulkittiinvähemmändynaamisiksieikä
heidännähtykehittyneenvaanjuuttuneenyhteiskunnallisestipaikal-
leen.Heidäntoimeentulonhankinnantapansapysyivätmuuttumat-
tomina,samoinsosiaalinenjärjestelmä.Hyvinuseintällaisiakansoja
pidettiin”primitiivisinä”(Kuper1988).Historiastamuodostuiopin-
ala, jokakeskittyitutkimaanjaselittämäänpääasiassalänsimaisien,
”dynaamisina”pidettyjenyhteiskuntienhistoriallistakehityskulkuaja
modernien”kansallisvaltioiden”juuriajasyntyedellytyksiä.”Primitii-
visten”jamukapaikalleenpysähtyneidenyhteiskuntientutkimukses-
tasensijaantulipääasiassaäskettäinitsenäistyneenetnografianalaa.
Samallahistoriatieteenalanaottikorostetun”kansakunnanrakenta-
jan”tehtävänniissälänsimaisissavaltioissa,jotkaolivatäskettäinyh-
distyneettaineolimuodostettukansallisuusajatuksenpohjalta.In-
noittajistavähäisineiollutsaksalainenhistorioitsijaJohannGottfried
Herder(1744–1803).Kansantaikansakunnanolemassaololleetsittiin
todisteitamenneiltäajoiltajasenkatkeamatonpolveutuminenhalut-
tiintodistaa(Iggers–Wang2008).

Saamelaiseteivätsiiskuuluneetakateemisenhistoriantutkimuk-
senyleiseenviitekehykseen,jossaolisiselvitettykansallisenkulttuu-
rin,yhteenkuuluvuudenjaidentiteetinvarhaisiailmenemismuotoja
jatapojatuodaniitänäkyviin.Muttaolisaamelaisia,jotkaponnisteli-
vatselvittääkseenitseomankansansahistoriaa.Hekirjoittivatomien
näkemystensämukaisestisiitä,missäasioissasaamelaisetovatsopeu-
tuneet,millaisiaheidänelämänmuotonsaovatolleetsekäheidänsuh-
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teistaanmuihinkansoihin.Työperustuimuisti- japerimätietoon,
saamelaistenomiinkäsityksiinsekäkirjoittajanhenkilökohtaisiinko-
kemuksiin.3TällaisiateoksiaolivatmuunmuassaJohanTurin(1854–
1936)Muitalussámiidbirra(”Tarinasaamelaisista”,1987),AntaPi-
rakin(1873–1951)Jåhtteesaameeviessoom(”Paimentolaisenelämä”,
1937)sekäAndersLarsenin(1870–1949)Mearrasámiidbirra(”Meri-
saamelaisista”,1979).

EdellistenaikalainenoliHenrikKvandahl(1865–1950,kotoisin
Pohjois-Norjasta Ofotenista), mutta hänen lähestymistapansa on
toinen.HänjulkaisikolmiosaisenteoksenSamefolkshistorie(1925),
SameneshistorieII,III(1947,1950)(”Saamenkansanhistoria,Saa-
melaistenhistoria”).Kvandahlesittimuunmuassakatsauksensaa-
melaistenalkuperääjavarhaistahistoriaakoskeviinerilaisiinnäkö-
kulmiin.Seperustuulaajaanvalikoimaantunnettujenkirjoittajien
tekstejäantiikinajoista1700-luvullesaakka.Muttahänmyöskäsit-
telipikkutarkastijatäsmällisestipitkänempiiristenlähteidensarjan
1500-luvunlopultaaina1800-luvunlopunväestölaskentoihin.Niihin
ondokumentoitusaamelaisasutusjasaamelaistenliikkuminenTrom-
sinläänineteläosassajaNordlandinlääninpohjoisosassa(Kvandahl
1925,1947and1950;Minde2000).

Useimpienedellämainituistateoksistavoidaankatsoaedustavan
erilaisia”tilannesidonnaisia lähestymistapoja”.Nenimittäintarjoa-
vatkuvauksiataiyhteenvedonsaamelaistenkulttuurista,historiasta
jaelämänmuodostavainjoistakintietyistäpaikallisistataialueellisista
näkökulmista.Taustallaonpaikkakunnaltataijoltakinalueeltakerty-
nytperinnetietotaikirjoittajanomatkokemukset.

Edelläkuvatunsuuntauksenrinnallasaamelaistenkulttuurijahis-
toriaotettiinsiis johyvinvarhainakateemisenkiinnostuksenkoh-

3 Tietenkinmoniasaamelaisia,kutenSamuelRheeniajaOlausSirmaa,olijo
huomattavastiaikaisemminkäytettyinformantteinataiheiltäonkerättyja
tarkkaandokumentoitukertomuksiasaamelaistenkulttuuripiirteistä,elin-
tavoistajaelinkeinoista.Tällätavallaolisaatutaustaajaaineistoayleistä-
viin,etnografisiinkuvauksiin,jollaisiaJohannesSchefferus,KnudLeemja
monetmuutolivatkirjoittaneet1600-luvunlopulla jakoko1700-luvun.
Nämäyrityksettehtiinkuitenkinennensensaamelaistentieteellisenhisto-
riankirjoituksensyntyä,jotaedelläkuvasin.Siksivarhaisvaiheitaeikäsitellä
enempäätässäartikkelissa.
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teeksitietyilläkulttuuri-jayhteisötutkimuksenaloilla.Lähestymista-
poihintosinvaikuttiyhteiskuntienasenteellinenjaottelu”primitiivi-
siin”ja”kehittyneisiin”,kutenjoedelläontodettu.Aluksisaamelaisten
aineellistajahenkistäkulttuuria,historiaajayhteiskuntaatutkittiin
etnografian,etnologian,folkloristiikanjamaantieteenkannalta, ja
vastamyöhemminhistorianjaarkeologianmenetelmin.Myöstietty
joukkosaamelaisiavärvättiinosallistumaanuraauurtavaantutkimus-
työhön,jollaryhdyttiinselvittämäänsaamelaisyhteisöjenja-kulttuu-
rienpiirteitäjaniidenolemassaolonedellytyksiä.

Syntyijoukkotutkimuksia,jotkaonkirjoitettutieteellisestä,mut-
tatoisaaltasamallamyösjostakinerityisestäsaamelaisnäkökulmas-
ta.Osatästätuotannostaedustaalähinnäpaikallistanäkökulmaa,ja
työtäovatohjailleetkirjoittajanomatnäkökannatjahänenvalintan-
sa.Siltitutkimusotettavoipitäätieteellisenä.Suuntauksenedustajis-
taerityismaininnanansaitseeIsraelRuong(1903–1986),jokajulkaisi
sekätarkoinrajattujenyhteiskunnallistenprosessiensyväanalyyseja,
kutenFjäll-lapparneiJukkasjärvisocken(1937)jaJåhkakaskasameby
(1964),ettälaajojasynteesejä,kutenSamerna–ihistorienochnutiden
(1982).Voitaneensanoa,ettäRuonginviitoittamaatietäovatkulke-
neetsaamelaisettutkijatSamuliAikio(1992),SverreFjellheim(1999),
JohanA.Kalstad(1987;2009)jaAageSolbakk(2007).Viimeaikoina
yksityiskohtaistatutkimustaovattehneetmm.OddmundAndersen
(poropaimentolaisuudensynnystä;1983,2002),ThomasAndersen
(Meri-japoroelinkeinojenyhdistelmästäeteläisenTromssanläänin
syrjäseuduilla(markasamene);2005),sekäLeifElsvatn(tiettyjenpai-
kalleenasettuneideneteläsaamelaisyhteisöjenelinkeinoistaja luon-
nonvaroista;2007).

Monikulttuurisentilanteenasettamattarkemmat
tavoitteetjahaasteet

Vaikkaonolemassalukuisiasaamelaistutkijoidenjulkaisemia,saame-
laistenkulttuuriajahistoriaakäsitteleviäteoksia,eivoikiistää,että
näidentutkimusalojentilanneonvarsinsekava.Näkökulmiajaristi-
riitojaonpaljonjohtuennimenomaansiitä,mitensaamelainenkult-
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tuurijayhteiskuntaovatrakentuneetmonikulttuurisissayhteyksissä,
ainasuhteutettunamuihin.

Toisaaltaonnäkyvissäoikeutettuvaatimus,ettäsaamelaistenet-
nistäidentiteettiäpitäisivahvistaa.Sitä,millaisiksisaamelaisenyhteis-
kunnanvarhaisemmatrakenteellisetjakulttuurinkehityskulutmiel-
letäänjamillaisiaselontekojaniistäontehty,tulisikäyttäähyväksi
saamelaisten oman, erityisen identiteetin rakennustyössä muiden
pohjoisenFennoskandiankansojentavoin.Tämäjohtaaoikeutetus-
tipyrkimyksiinnostaaesiin,kuvaillajaanalysoidahistoriansellaisia
vaiheitajailmiöitä,jotkavuosisatojenajanonvaiennettutaijoitaon
peiteltykoskavaltioidenvirallinenpolitiikkaontavallataitoisellaol-
lutsaamelaistenyhtäläistäminenmuunväestönkanssajaliittäminen
heihin.

Samallakaivataankipeästimyössellaistaerityisalojenja-aiheiden
tutkimusta,jollaontaijollavoidaanolettaaolevanerittäinsuurimer-
kityssaamelaisillenytjatulevaisuudessa.Heidänkulttuurinsa,yhtei-
söllistenjärjestelmiensäjaelämänmuotonsaasemannyky-yhteiskun-
nassaonpuolustettavajasilleontaattavalainsuoja.Tältäkannalta
erityisenarvokkaaksionosoittautunutvarhaisempienoikeuskäytän-
töjentutkimussekäniistäsäilyneetdokumentit.Onmyöstärkeää
kartoittaahyvinyksityiskohtaisestiniitäoikeudellisiaedellytyksiä,
jotkaaikaisemminovat liittyneetsaamelaistenerielinkeinoihin ja
siihen,mitenluonnonympäristöäonhallinnoitu.Erialueillajopel-
kästäänsenosoittaminenjatodistaminen,ettäsaamelaisetovatvan-
hastaaneläneetsiellä,onolluterittäinmerkittäväyritystorjua”vaien-
tamista” jaosoittaa sitäylläpitävätmielikuvatvääriksi.Tätäovat
edistäneetmonetmuutkinasiaansitoutuneettutkijatkuinsaamelai-
setitse.KlassikoitaovatVäinöTannerinitäsaamelaistenyhteiskuntaa
jaelämäntapaakäsittelevättutkimukset, jotkahänjulkaisivuonna
1929,jaErikSoleminsaamelaisenoikeusperinteentutkimukset1933.
OsittainsamanäkökulmaolimyösHelmerTegengrenillä(1952)tut-
kimuksessaan,jokakattaaKeminsaamelaistenvuosisatojenpituisen
historian.Paluutiukemminoikeushistorialliseenlähestymistapaan
tapahtuikuitenkin,kunSverreTønnesen(1972)julkaisitutkimuk-
sensa ”kirjoittamattoman” valtionomaisuuden muodostamisesta
Finnmarkiinjasenoikeusvaikutuksista.FilipHultbladjulkaisivuon-
na1968huomattavanlaajantutkielmanRuotsinpuoleltaLuulajan-
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Lapista.Häntarkastelipaikoillaanpysyvänasutuksensyntyäjamaan-
viljelyksen lisääntymistä sekä rekonstruoi asukkaiden keskinäi-
siäsukulaisuussuhteitasuhteuttaennehuolellisestialueenmaantie-
teeseen jamaastonasettamiinolosuhteisiin.Tässäyhteydessäon
mainittava myöstutkimusFinnmarkinsisäosissavallinneistapai-
kallisistaperinteistäjasaamelaistenluonnonympäristönkäyttöäsiel-
lärajoittavastavakiintuneestalainsäädännöstä.Kartoituksentekivät
ØrnulvVorren,JohanAlbertKalstadjaDikkaStorm,jasejulkaistiin
valtion”RessursutvalgetforFinnmarksvidda”-komiteanvirallisena
raporttinavuonna1978(Gjærevoll1978).Samaalähestymistapaa
jatkettiin viisi vuotta myöhemmin, kun esitettiin kulttuurihisto-
riallinenselvityskriteereistä, joitatulisiottaahuomioon,kunarvi-
oidaanerilaistenkulttuurijäänteidensuojelutarvetta.(Kulturminner
ogvassdragsvern1983).Tämänjälkeenvuosienvarrellaonjulkais-
tuuseitayksityiskohtaisiatutkimuksiaerisaamelaisryhmienolosuh-
teistajahistoriasta.Kohdeonmääritettyalueellisestitaitutkittavana
onollutryhmänelinympäristöntaielämänmuodonmukaanrajattu
aihe.EsimerkkeinävoidaanmainitaAstriAndresenintutkimusTor-
nion-Lapinporopaimentolaisista1800-ja1900-luvuilla(1991),Allan
KristenseninVaranginsaamelaistenperinteitäjatapaoikeutta1600-
ja 1700-luvuilla käsittelevä tutkimus (2001), Lars Ivar Hansenin
tutkimussaamelaistenvastikkeettomastaoikeudestamaahan(allo-
dium)1600-luvulla(1986)sekäDikkaStormintutkimusasutuksesta
jaluonnonvarojenkäytöstäTromssanläänineteläosassa,”syrjäisten”
saamelaistenkeskuudessa(markasamer)(1990,2008).BjørnBjerkli
jaTrondThuen(1998)ovatjulkaisseettutkimuksentavoistajatot-
tumuksista, jotkasäätelivätyhteisenmaa-alueenkäyttöäTromssan
lääninpohjoisosassa,laaksossa,jossaasuipääasiassasaamelaisia.Kes-
keisiätutkimustuloksiajavielätuoreempianäkökulmiaonkäytetty
paljonvirallisissajulkaistuissaraporteissa,jotkaovatolleetvalmiste-
lumateriaalina[Norjan]valtionasettamissakomiteoissa.Niidenteh-
tävänäonollutselventääsaamelaistenoikeuksialuonnonvaroihinja
tehdätähänliittyenehdotuksiaFinnmarkinläänissäsekäsenetelä-
puolisillaalueilla(ks.NOU2007:14).Lisäksionerikseenasetettuko-
miteoitapohtimaan,millaisiaerityisoikeuksiamerisaamelaisillaon
voinutperinteisestiollaerilaisiinkalastusalueisiin(vrt.Innstillingfra
samiskfiskeriutvalg,1993.)
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Refleksiivisyys

Historian analysointi ja kirjoittaminen ovat edellä esitetyn lisäk-
sikohdanneetviimevuosikymmeninämyösuudenlaisia teoreetti-
siahaasteita,silläsuhtautuminenhistoriankerrontaanonmuuttu-
nut.Postmoderninlähestymistavanjakonstruktivistisentietoteorian
innoittamanaonalettusuhtautuayhäepäilevämmin”suuriinker-
tomuksiin”ja”yhteenainoaan(eteenpäinvirtaavaan)historiankul-
kuun”–toisinsanoensiihen,voikohistoriaaedesesittääkertomuk-
senajavoikositäselittäävaiei.Ensinnäkinpuhutaansenpuolesta,
ettätarvitaanuseita,rajattuihinkohteisiinkeskittyviähistorioita.Toi-
saaltayritetäänottaahuomioon,ettäkäytettävissäonuseitameto-
dejatai lähestymistapoja, jotkavoivattarjotaedellytyksiähistorian
laajempienprosessienanalysoinnillejaymmärtämiselle.Tosinsamat
työskentelymenetelmätjanäkökulmatasettavatmyöshaasteitataine
voivatrajoittaailmiöidenymmärtämistä.4”Yhdenainoankansalli-
senhistorian”kirjoittaminenjarakentaminenonsiis joutunutjos-
sainmäärinhuonoonvaloon,jatilalleontullutviehtymys”moniin
historioihin”,joitakirjoitetaanerinäkökulmistajamonenlaisissayh-
teyksissä.Eräänlaisenavastauksenatähänhuutoon–tarkoitukselli-
sestitaitiedostamatta–voidaanpitäämoniauudehkojahankkeitaeri
saamelaisryhmienhistorioidenselvittämiseksijakuvaamiseksi.Niis-
säonkeskityttytiettyihinkohteisiin, jotkaonrajattualueellisintai
muullatavallasovituinperustein.

Huomattavasti perustavanlaatuisempaa, tieteenteoreettista kri-
tiikkiäonesitettyniitälähtöoletuksiajaennakkokuvitelmiakohtaan,
joitaulkopuolisettutkijatovatkäyttäneethyväksilähestyessäänsaa-
melaisyhteisöjätarkoituksenaantehdätutkimustajostakinaiheesta
taikerätäkseentietoja.Tämäkritiikkisaialkunsasaamelaisentutki-
janAlfIsakKeskitalon(1974)ohjelmallisestaartikkelista”Research
asaninter-ethnicrelation”.Keskitalokritisoiperiaatteellisestins.”et-
notieteitä”,toisinsanoenniitäyhteiskuntatieteitä, jotkaperinteises-
tiolivatenitenkartoittaneetjaanalysoineetsaamelaistenkulttuuri-
piirteitäjayhteisöjä:etnologiaa,kansatiedettä,sosiaaliantropologiaa

4 NarveFulsås:”Historieogforteljing”,NyttNorskTidsskrift,nr.3–2005.



192

LarsIvarHansen

jasosiologianeräitäosa-alueita.Hänenmielestäännäilläaloillaeiol-
lutkiinnitettyriittävästihuomiotasiihen,ettäniidenlähestymista-
vat,tutkijoidentapaollakentälläjatehdäosallistuvaahavainnointia
saamelaisissapaikallisyhteisöissäsekätavatjulkaistatutkimustuloksia
olivatkaikkisamanlaisia.Neolivatainasidoksissaenemmistönjavä-
hemmistönväliseenvaltasuhteidenperusasetelmaan.Tutkimukses-
takävimonellatavoinilmisenomainter-etninenluonnejamonen-
lainenepäsymmetria.Tällaisiaolivatmm.1)Ulkopuolisentutkijan
kokematvaikeudetvälittäätodellisiamotiiveja jamenetelmiäkoh-
deyhteisölleen;kenttätyöntekijänkyvyttömyyssaadaotettatutkitta-
vanyhteisönsosiaalistensuhteidenmonimuotoisuudesta,2)Tutkijan
”ohjaavakäsi”siinä,mitenhuomioitayhteisönsosiaalisestatoimin-
nastatulkitaan.Kaikenlisäksitutkimustulokset julkaistiintuolloin
useimmitensellaisessamuodossajasellaisellakielellä,etteivätneol-
leethelpostisenyhteisönulottuvilla,jotaolitutkittu.Siitähuolimatta
niilläsaattoiollasuoraavaikutustataivälillisiäseurauksiavaltionpo-
liittisiin,kyseistäkansanryhmääkoskeviinpäätöksiin.Näinkorostui
entisestäänepäsymmetria,jollaistatulinäkyviinjokasuhteessa.Aito
jakäytännössäkinmolemminpuolinenvuorovaikutuskäviyhämah-
dottomammaksi.Keskitalonkeskeinenkysymysoli,voivatko”etno-
tieteilijät[joskustulevaisuudessa]jättääpoisholistisetohjelmat,joil-
latavoitellaanvähemmistöjentyhjentävääteoreettistaymmärrystä
jaluopuisivatkohetiedonmonopolista,johonvähemmistönitsensä
onsittenviitattava”(Keskitalo1976:35).Keskitalonmukaanmuutos
olisimahdollinenvainluopumallaantropologianyleisestäehdotto-
muudesta,ettätäytyysaavuttaatieteellinen,yhteisölleyhteinenjatie-
toisestiopittavaläpinäkyvyys,jossasisäinenmoninaisuusonkorvattu
ulkoisella,”yleiselläymmärryksellä”.Sensijaanonhyväksyttäväni-
menomaanvaikeaselkoisuus,jolloinlopullisetteoriatvähemmistön
omistaongelmistajakeskinäisestäkanssakäymisestäjäävätsenomal-
levastuulle.

MuutamaavuottaennenKeskitalonartikkelinjulkaisemistaTuk-
holmanNordiskaMuseetoli järjestänytsuurensymposiumin,joka
käsitteli saamelaiskulttuurin ja -yhteiskunnan tutkimusta (Same-
forskningidagochimorgon,1974).Tapahtumassaolivatesillämo-
neterialat,erityisestiarkeologia,etnologia,kansatiede,maantiede,
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historia,väestötiede,sosiologiajakielitiede.OleHenrikMaggaotti
jotuolloinesiinmuutamiasamojakysymyksiä,joitaKeskitalomyö-
hemminkäsitteliperusteellisesti.Yksitällainenolikovakansainväli-
nenpainepäästätutkimaansaamelaistenyhteiskuntaajakulttuuria.
Halukkuuttaolilukuisissaerimaissasekätutkijoillaettäopiskelijoilla,
jaheidänlähtökohtansasaattoivatollamillaisettahansa.Pidettiintar-
peellisenasaadaerialojentyöhönmukaansaamelaisiatutkijoita,jotta
kohdealueidensosiaalisiaverkostojajaolosuhteitakoskeva”sisäpiirin
tieto”koituisitutkimuksenhyväksi.

KeskitalonjaMagganesiinnostamiapuutteitaonviimeisten30
vuodenaikanajonkinverranpaikattujavaatimuksiinonvastattu.
Yhäuseampisaamelainenonakateemisellauralla,moniheistäjuu-
riyhteiskuntatieteelliselläalalla.Samoinonotettumerkittäviäaskelia
kohtisitä,ettäsaamestatuleeakateemisentutkimuksenjajulkaisemi-
senkieli,mistäosoituksenaonsäännöllisestiilmestyvätieteellinenai-
kakauslehtiSámidieðalašáigečála.

Täsmennystäjatäydennystäsaamelaisalueenvaltioiden
historiaanjaerimaiden”kansalliseenhistoriaan”

Onsiistarpeentutkiasaamelaistenperinteitäjaoikeuskäytäntöjäse-
käselvittää,mitäpiirteitävarhaisemmistalakiintaimuutointapoihin
perustuneistaoikeuksistaonvieläsäilynyt,jatältäpohjaltasyntyvät
johtopäätöksetontuotavaselvästiesiin.Muttatämänlisäksionkoko
ajanpuutettasiitä,ettäsaamelaisalueenvaltioiden”kansallisiahisto-
rioita”täytyykirjoittaamonessakohdassauudelleentainiissäolevia
aukkojaontäydennettävä.

Näillävaltioillaonnimittäinniidenmonisatavuotisenolemassa-
olonajanollutmonikulttuurinenjamonikansallinenperustamitä
tulisikorostaa.Kutenjotodettiin,tähänonliittynytpitkä,sydänkes-
kiajaltaaina1900-luvunalkuvuosikymmenillesaakkakestänyt,hi-
dasprosessi,kunpohjoisenFennoskandiansaamelaisalueetjaettiin
ympäröivienvaltiomahtienkeskenjajakojäivoimaan.Voidaansa-
noa,ettätämäpitkäksivenynytkehityskulku–taipikemminkinuseat
siihenkytkeytyvätmuutokset–alkoivatsydän-jamyöhäiskeskiajal-
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la,jolloinkeskenäänosittainpäällekkäisetyhteisveroalueetmääritet-
tiin.Prosessijatkuivieläankarampanakilpailunamaasta,väestöstäja
luonnonvaroista1500-luvunlopultavuoteen1751.Monenliikkuvan
saamelaisryhmänkohdallakehityshuipentuirajojen1800-luvunvii-
meisinävuosina.Osaporonhoitajistakohtasitämänitseasiassavasta
1900-luvunalussataikeskivaiheilla(Storm2009).

Nämäprosessitovattietenkinmielenkiintoisia, janiitätuleetut-
kiasinänsäkertomuksenasiitä,kuinkasaamelaistenelinympäristö
jayhteisövallattiin ja sopeutettiinympäröiviinvaltiorakenteisiin.
Muttatässäartikkelissakiinnitetäänhuomiotatoiseen,saamelaisten
näkökulmaan.Heidänkannaltaankaikkeintärkeintäyhdistämis-ja
yhdentämisprosesseissaonse,ettäniitätutkimallapaljastuumyös
valtioidenkäyttämienerilaisten”kansakunnanrakentamisen”kei-
nojen”pimeäpuoli”, jasiihenliittyviäepäoikeudenmukaisuuksiaja
loukkauksiatuleeilmi.Tällätavallanähtynäsaamelaistenhistorian
jasenesittämistapojentutkimusedellyttäämyöskriittistäanalyysia
siitä,mitenvaltioidenviranomaisetovatkohdelleetsaamelaistenelä-
mänmuotoa,elinkeinoja,uskomuksiajaheidänkulttuurinsaluon-
netta.Nämäasiatonvoitujättääkokonaanhuomiottajaniidenole-
massaoloonkielletty.Ihmisiinonmuunmuassasovellettuerityistä
luokittelua.Aktiivisempiajahyökkäävämpiäsaamelaisuudenvastus-
tamisenjapoiskitkemisentapojaovatolleetesimerkiksi lähetystyö
kulttuuriinjakieleenkohdistuvayhtäläistämispolitiikka(opetuksenja
koulunkäynninjärjestäminen)sekätarkoituksellisestisyrjivälainsää-
däntö,jollarajoitetaanjasuljetaanpoissaamelaistenmahdollisuuksia
tiettyihintoimeentulonhankintatapoihinjaelinkeinoihin.

Suunnitelmallistapolitiikkaaovat jälkikäteenanalysoineetuseat
tutkijat,mm.Storm(2008,2009)sekäEvjenjaHansen(2008).Yksi
aiheistaonollutesimerkiksisaamelaistenjakoerilaisiin,valtionhal-
linnossakehiteltyihinryhmiin,joidentaustallaolivatpoliittisetsyyt
eliniillä tähdättiinvaltionrajojenvetämiseensaamelaistenkäyttä-
mienmaa-alueidenhalki.Samointutkitaan1600-ja1700-lukujen
lähetystyötä(Rydving1993,Storm,valmisteilla).Monettutkijatovat
myöstarkastelleet jaanalysoineetsulauttamispolitiikkaajasenvai-
kutuksia.Itseasiassayhdenkaikkeinvarhaisimmistatutkielmistate-
kimaineikaskielitieteilijäjasaamelaisenkulttuurintutkijaJustKnud
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Qvigstad(1853–1957)jo1907.5Myöshänpyrkianalysoimaan”nor-
jalaistamispolitiikaksi”kutsuttujahankkeitasaamelaisnäkökulmas-
ta.Aihenostettiin1900-luvunensimmäisillävuosikymmenilläesiin
monissatilanteissa.Näintekiradikaaliksisanottunorjalaistamispo-
litiikanvastainenoppositiokin, jonkakanssaQvigstadnäyttääteh-
neenyhteistyötä,tosinvainrajallisesti(Otterbech1920).Jernsletten
(1986)onpuolestaantutkinutnorjalaistamistasenkannalta,mitäras-
kaitavaatimuksiajapakotteitasaamelaisilleasetettiin.Hänmyöstar-
kastelipolitiikanvaikutustasiihen,kuinkasaamelaiseteiväteräillä
Norjanalueillaenääkyenneetvalvomaanperinteisiämaa-alueitaan
jamääräämäänniistä.Jernslettenkeskittyierityisestivuoden1902ns.
”Jordsalgsloven”-lakiin,jokakoskimaanostoajamyyntiä.Sennojal-
lajokainen,jokahalusiostaaFinnmarkistamaatamaanviljelyskäyt-
töön,velvoitettiinkaupanehtonatodistamaannorjankielenhyvätai-
to.Myöserivaltioidenmääräämääsääntelyäjaesteitäsaamelaisten
poronhoidolleontuotupaljonjulkijaanalysoitu.Viimeksiaihettaon
käsitellytPäiviövuonna2001.Tässäsuhteessatärkeätehtävävoiol-
latodistusaineistolla,jokaonluonteeltaandokumentaarista.Tällais-
taovatperinteettaimuistitietosiitä,millaistavuotuiskiertoresurssi-
alueeltatoiselle,RuotsinjaNorjanvälisenrajanyli,oliaikaisemmin.
YksiesimerkkionLarsJ.Walkeapäänäskettäinjulkaistukirja(2009).

Metodologisianäkökohtia

Neseikat, joihintässäartikkelissaonkiinnitettyhuomiota ja joita
edelläonselvitelty,osoittanevatselvästi,ettätutkijoillaonmelkoisia,
periaatteellisiahaasteita.Niitäonsekäsaamelaisyhteisöjenhistoriaan
liittyvienprosessientutkimuksessaettäsiinä,kuinkatällaisetaiheet
esiteltäisiinanalyyttisellatavalla.Haasteitatuokäytettävissäolevaläh-
demateriaali.Kirjallistaaineistoalaatineillatainiidensisältöönvai-
kuttaneillatahoillaonollutkulttuurinsuhteenerilaisia”ohjelmia”
janäkemyksiätulevaisuudesta.Näinollenaiemmatyhteiskunnalli-

5 HaluankiittäätutkijakollegaKetilZachariassenia(IHR,Tromssanyliopisto),
jokakiinnittihuomionitähänpuoleenQvigstadinkirjassa.
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setprosessitsekäkulttuurisetmerkityksetjaperinteetonehkäym-
märrettyväärin,tainiitäonvääristelty,järjesteltyhalutullatavallaja
sensuroitu.Siltiperusdilemmatjatulkinnanpohjimmaisetongelmat
syntyvätniistälukuisistapienistäjasuuristamuutoksista, joitaliit-
tyykulttuuriseenjasosiaaliseenvuorovaikutukseentoistenryhmien
kanssasilloin,kuntaustallaonsymmetrisentaiepäsymmetrisenval-
tasuhteenmuutosjommankummanosapuolenkannalta.Tällaisissa
tilanteissamyössaamelaistentapailmaistaetnistäidentiteettiäänon
muuttunutmerkittävästivuosisatojenaikana.Taustallaonetnisten
signaaliendynamiikkajase,mitenetninenidentiteettituodaanilmi
eritilanteissajaasiayhteyksissä.Ajanmyötäonmuuttunutse,mitä
onollasaamelainensuhteessamuihin,yhteistyössämuidenkanssa
jamuidenrinnalla.Seonmerkinnyteriasioitariippuenkäytännön
tilanteista,maantieteellisestäalueestajavuorovaikutusympäristöstä.
Vastaavastiovatmuuttuneettavat,joillasaamelaisuuttaonosoitettu
taiilmaistu.

Kunsaamelaistenhistoriaaajatellaansuhteellisenajadynaamise-
nailmiönä,senrekonstruointinäyttääriippuvansiitä,ettäotetaan
huomioonsuurimäärämetodisiaerityisnäkökohtia.Edelläesitetyis-
täsyistätämäpäteeaina,kunsaamelaisiinliittyenotetaankäsittelyyn
erilaisiayhteisöllisiäjahistorianprosesseja.Eräänlaisenayhteenveto-
naannanseuraavaksijoitakinehdotuksia.

Lähestymistapa1:Eritieteenaloihinpohjautuvien
tapojenyhdistäminen

Tarkoitusolisiyrittääkorjataniitälukuisiaerilaisiavallinneitakäy-
täntöjäsekävirheellisestiesitettyjäjamahdollisestiristiriitaisiaha-
vaintoja, joitasaamelaisetovatjättäneetsellaisiinaineistoihinjaai-
neistoryhmiin, jotka perinteisesti ovat olleet yhden tai joidenkin
kulttuurihistoria-alojen tutkimuskohteina. Tämä edellyttäisi esi-
merkiksifyysistenkulttuurijäänteidenanalyyttistavertailuakirjalli-
siinlähteisiin,javastaavaavertailuatulisitehdämyöskielitieteellisen
aineiston,taiteenjasaamelaisenperinnekäsityön(duodji),suullisen
kansanperinteen ja tekijältä tekijälle siirtyväntiedon(”handlings-
bårenkunnskap”)kohdalla(Dunfjeld2006).Onsyytähuomauttaa
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myöslisähaastattelujenhyödyllisyydestä,jottajäljelläolevaaperinne-
tietoataimuitatiedonrippeitäsaadaandokumentoiduksi.

Eritieteenalojayhdistävänlähestymistavanpohjaltaolisiehkämah-
dollistaoikaistarakenteellisiavinoumia.Tämäkoskeekaikkiasellai-
sialähdeaineistoryhmiäjoissaempiirinenmateriaalionperinteisesti
otettukäsittelyynvainyhdentieteenalankannalta,muttasisältäätie-
toa,jotaeioleotettuhuomioonmuunlaisenaineistonvalossataisitä
eiolepystyttytavoittamaanosaksimuutatutkimusta.L.I.Hansenon
käyttänytintegroivaalähestymistapaakeskustelussatodennäköisesti
olemassaolleistayhteyksistäTromssanläänineteläosansaamelaisyh-
teisönjanaapurialueennorjalaisylimystönvälillärautakaudenlopulla
javarhaiskeskiajalla.Hänenpuheenvuoronsaperustuupaikannimi-
tutkimukseen,takautuvaanomistussuhteidenanalyysiinsekäalueen
erilaisten,paljonyksityiskohtiasisältävienfyysistenkulttuurijääntei-
dentutkimukseen(Hansen1990).Onkuitenkinselvää,ettätällainen
lähestymistapatuomyösperustavanlaatuisiametodologisiahaasteita
siinä,kuinkatehdälopullisiajohtopäätöksiäkeskenäänmahdollisesti
ristiriitaisistatodisteista.

Lähestymistapa2:saamelaistenvuosisatojenaikanamuuttuneet
etnisenidentiteetinilmaisutavatjasaamelaiskulttuurin
muutostenhuomioonottaminentutkimuksessa

Mitäpiirteitätutkijatovatkulloinkinnostaneeterityisenkeskeisiksi
saamelaistaetnisyyttäosoittaviksipiirteiksi,onvaihdelluteriaikoina
hyvinpaljon.Tämänvahvistaasuurijoukkoeri-ikäisiätutkimuksia.
Sosiaaliantropologiassakäytetääntermiä”diakriittisetmerkit”,joiden
vaihtumistavoidaantässäyhteydessäkuvatakahdellayksinkertaisel-
laesimerkillä.

VenäläinenarkeologiN.A.Makarovonosoittanut,ettäpohjoisessa
Fennoskandiassasaamelaishautoihinpäätyi1000–1200-luvuillasuu-
rimääräeläinkoristeisiaja-hahmoisiametalliriipuksia, jotkaolivat
toistensuomalais-ugrilaistenryhmienvalmistamia(Makarov1991).
KeskeisimmätvalmistusalueetsijaitsivatPermin-Volganseudullase-
käLaatokankaakkoispuolellajaValkeajärvenympäristössä.Valtaosa
riipuksistavoidaanmuodontainiihinkuvattujeneläintenperusteel-
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layhdistääkäsityksiinshamaaninmatkoista.Saamelaisetpitivätnäitä
esineitäilmeisestiniinarvokkaina,ettähenäkivätpaljonvaivaahank-
kiakseenniitäjavoidakseenlaittaaniitähautoihin.Tällätavoinnäistä
esineistätulitärkeitäetnisyydenmerkkejä,jotkaerottivatsaamelaisia
skandinaaveistajamuustaFennoskandianei-saamelaisestaväestöstä.

Toinenpiirre, jotaonkorostettu,ovateräätsaamelaisenkansan-
puvun(gákti)piirteet.Nevoidaantunnistaasamoiksikuinvanhem-
massa skandinaavisessa taikeskieurooppalaisessapukeutumisessa.
Saamelaiseenpukuunonnähtävästilainattupiirteitäjaniitäonmu-
kautettusiihenerivaiheissa,esimerkiksivarhaiskeskiajallatairenes-
sanssinaikana(Zachrisson1984).

Mielenkiintoisiaasioitakäyilmimyöstutkimuksesta,jokakoskee
tiedossaolevienetunimienjakautumistasaamelaistenjanorjalaisten
keskuudessaTromssanläänineteläosassavuosien1567ja1661välise-
näaikana.Käviilmi,ettämolemmatetnisetryhmätkäyttivätnimen-
annossajonkinverransellaisiavanhojanimiä,joitakantaneitanorja-
laisiaolikunnioitettukeskiajallapyhimyksinätaijotkamuutoinolivat
saaneetkirkollistatunnustusta,kutenPyhäOlavi,PyhäHallvardja
niinedelleen.Muttatätäyhteistätapaalukuunottamattasaamelais-
tenjanorjalaistenetunimetolivat1500-luvullaja1600-luvunalussa
keskenäänaivanerilaisia.Norjalaisetkäyttivätpääasiassaniidenpy-
himystennimiä,jotkaolivatolleetEuroopassaerittäinsuosittujavii-
meksikuluneidenvuosisatojenajan(myöhäiskeskiajalla).Saamelaiset
puolestaanvälttivätnäitänimimuotojajasuosivatkäännöksiätodella
vanhastanorjalaisestanimistömateriaalista,kutensaagoissaesiintyviä
pakananimiä.Ontietenkinpidettävämielessä,ettätutkimustavoit-
taavainnenimet,jotkaonkirjattuvirallisiinnorjalaislähteisiin.Eivoi
sulkeapoismahdollisuutta,ettäsaamelaisillaonollutmyösjokintoi-
nen,lähteisiintallentamatonnimenantotraditio.Jokatapauksessaero
riittäneehavainnollistamaan,ettäkaksiväestöryhmääerottautuitoi-
sistaanhyväksymällä”viralliseenkäyttöönsä”eriosiasiitänimimate-
riaalista,jostameilläontietoa(Hansen2000).

Joinakinaikoinaonsaatettuvälttääerilaisiatapojaosoittaakuu-
lumistaetniseenryhmääntaisitäeioleosoitettuyhtäavoimestikuin
aikaisemmin.Muttasittensaamelaisuusonjälleennostettuavoimes-
tiesiinjasennäyttämisentapojaonelvytetty,kutenviimeaikoina
olemmevoineetnähdä.
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Lähestymistapa3:Sosiaalisenvuorovaikutuksenmerkitysja
tärkeys.Symmetrisetjaepäsymmetrisetsuhteetnaapureiden
taivuorovaikutusosapuoltenvälilläosaksitutkimusta

Lähestymistapavoisiauttaatunnistamaanjaoikaisemaansaamelai-
siinkohdistettujakielteisiäjasyrjiviävaltiontoimenpiteitä, jollaisia
kuvattiinedellä.Niitäovatolleetesimerkiksiyhdentaiuseamman
saamelaistenasioitahoitavanviranomaisenpyrkimykseterityiseen
ihmistenkategorisointiin.Lisäksitämälähestymistapavoisiinnostaa
yrityksiinkartoittaa,dokumentoidajaanalysoidasaamelaisasutuk-
senluonnettaalueilla,joillasaamelaistenläsnäolostaonennenvaiet-
tulähestäysinsentakia,ettäväestönetnisestärakenteestaonjoollut
olemassakaavamainenkäsitys.Tällaisestatutkimuksestaesimerkkinä
mainittakoonAlfRagnarNielsseninteos,jokarekonstruoihuomat-
tavansaamelaisväestönjasaamelaistaasutustaLofooteillekeskiajan
alustaaina1800-luvunlopulle(Nielssen2008).Hänentutkimuksen-
saperustuisamallamyössellaiseenmonitieteiseenlähestymistapaan,
jotasuositeltiinedellä.

Lähestymistapa4:Muitakinkuinsaamelaisiinsuoraan
liittyviälähteitätutkimusaineistoiksi

Jatkonaedelläsanottuunvoisiollamyöshyödyllistäomaksualähes-
tymistapa,ettäkaikkienmahdollistenlähteidenjaaineistojenkäyttö
katsotaantervetulleeksiaina,kunnevoivatvalottaasaamelaistenti-
lannettataiheihinliittyviäprosesseja.Tällätarkoitan,ettätutkijanei
pitäisirajoittuavainsellaisiinlähteisiin,jotkakertovatnimenomaan,
eksplisiittisestisaamelaisistataijotkavälittömästiliittyvätsaamelais-
tentoimintaanjakuvaavatjuurisitä.Asioissa, joidenkohdallasaa-
melaistenmukanaoloataiheidänaiempienjanykyistenoikeuksien-
saolemassaoloaonvaikeatodentaa,voisiollaaivanyhtäantoisaa–ja
useinhuomattavastiantoisampaa–tutkialähteitä, jotkakuvastavat
saamelaistenvuorovaikutuskumppaneiden,kutennorjalaisten,ruot-
salaisten,suomalaistenjavenäläistentoimintaajamuutoksiasiinä.
Muissaryhmissänäkyväsosiaalinenkäyttäytyminentaiväestöraken-
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teenmuutoksetvoivattällätavoinepäsuorastiheijastaasaamelaisten
läsnäoloataiheidänkäyttäytymistään.

Esimerkkinäkerrottakoon,mitenrekonstruointiinsaamelaisten
vanhojaerityisoikeuksiamaaomaisuuteenTromssanjaNordlandin
lääneissä1600-luvulla.Kyseessäolitäysiomistusoikeusmaahanperi-
aatteessailmanulkopuolisiavelvoitteita,ns.”saamelainenallodium-
käytäntö”.Keskeinenkysymyskoskisitä,olivatkosaamelaistenolete-
tutomistusoikeudetniinkattavia,ettäheillätodellaoli”etuasema”ja
heolisivatpystyneethäätämäännorjalaisetvuokralaiset,josheitäoli
asettunutsaamelaistenasuinpaikoillesilläaikaa,kunnämäitseolivat
väliaikaisesti jättäneetnemuidenelinkeinojenkutenerikoistuneen
kalastuksenhoukuttelemina.Jossaamelaisillaeioleolluterityisoi-
keuksia,eiheidänalkuperäistenasuinsijojensakaanolisipitänytolla
mitenkäänerityisasemassa,vaannorjalaisetolisivatvoineetvuokrata
niitätavallisillamaanvuokrausehdoilla.Itseasiassavarsinainenrat-
kaisevatutkimuskysymysoli,seurasikomaanomistuksenperiytymis-
järjestyseripaikkakunnillayhteistäkaavaa, johonolisivaikuttanut
maankysyntäyleensä,vaikertookoomistustensiirtymisenjärjestys
siitä,ettäensinvuokrallaolleetsaamelaisettoisinaanovatottaneet
maanyllättäenhaltuunsa,vaikkaheidänmuutoinpitäisiolettaatoi-
mineensamoistalähtökohdistakuinnorjalaiset.Saamelaistenoletet-
tujenoikeuksientodellisistavaikutuksistaeinäinollenvoitutehdä
lopullisiajohtopäätöksiäennenkuinoliverrattukeskenäänsaame-
laistenjanorjalaistenmaanvuokralaistenjärjestelmiä,joillaomistus
siirrettiineteenpäin.Toisinsanoenolennainenmetodinenperusaskel
oliyksityiskohtainentutkimusomistuksensiirtymisestänorjalais-
tenkeskuudessa.Vastasenjälkeenvoitiinsanoaluotettavastimitään
saamelaistentapoihinperustuvienoikeuksienlaillisuudesta(Hansen
1984,1985).

Johtopäätös:Vuorovaikutussuhteidennäkökulma 
sitootutkimuksenalueeseenjapaikkaan

Näyttäisisiissiltä,ettäsaamelaistenhistoriananalysoimiseenjasen
narratiiviseenesittämiseentuleemonia,keskenäänhyvineritasoisia
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haasteita.Niitäeinousepelkästäänsiksi,ettäsaamelaistenasemaon
määrittynytsuhteessamuihinjaheidätonkatsottu”vähemmistök-
si”.Näinonollutsiitälähtien,kunympäröivätvaltiotalkoivatsaa-
davalvontaansaerisaamelaisryhmiäja-alueita,mikäonvaikutta-
nutsiihen,että”saamelaistenhistoriaa”ja”saamelaistakulttuuria”on
määritettykyllävuorovaikutuksenkannalta,muttaepäsymmetrisestä
näkökulmasta.Onselvää,ettätälläpuolestaanolihyvinpaljonvaiku-
tustatapaan,jolla”saamelaistentekemisiin”kohdistuvatutkimusjat-
kossahahmotettiinjamitentutkimusasetelmiinrakennettiinvastak-
kain”ulkopuolisen”ja”sisäpiirin”näkökulma.Muttadilemmateivät
siisrajoitutällaisiinyleisentasonkysymyksiin,vaannevaikuttavat
myöstapaanlähestyälähteitäjakäytännössäkäsitelläniitä.Yleisenta-
sonanalyysistajuontuvistaongelmistaonkuitenkinhyvätedellytyk-
setselvitänimenomaansilloin,kunniitälähestytäänosanajohonkin
paikkaantaialueeseenkeskittyväntutkimuksenosana.Silloinpysty-
täänperehtymäänyksityiskohtaisestilähdemateriaalintiettyihineri-
tyispiirteisiin,muttasamallavoidaankäyttäähyväksikaikkiamah-
dollisialähteitäjaniissäoleviavihjeitäotetaanesillemahdollisimman
laajasti.
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Johdanto

Esikristillinenetninenmaailmankuva

Tässäartikkelissatarkastellaansaamelaistakulttuuriaenimmäkseen
historiassa,esikristillisenäpyyntikulttuurina.Tavoitteenaontehdä
”valistunutarvaus”siitä,millaiseltasaamelainenmaailmankuva ja
ns.uskomusmaailma(tässäartikkelissa:uskontotaimuinaisusko)on
saattanutnäyttääennenkristillisenlähetystyönvaikutusta.Tehtäväei
olehelppo,silläkristillisetvaikutteettihkuivatsaamelaistenpariinjo
hyvinvarhaisistaajoistaalkaen,kauanennenkristillistälähetystyö-
tä.Tämäkeskiaikainenvaikutusjäikuitenkinyleensäpintatasolle.Se
näkyykuitenkinesim.monientuonpuoleistenolentojennimissäja
noitarumpujenkalvoillemaalatuissasymboleissa.Ennenlähetystyö-
täjavieläsenalkuaikoinakinsaamelainenkulttuuriolikyllinvahva
sulauttamaanvieraataineksetorgaanillatavallaomaankansankult-
tuuriinsa,eikäoleolemassasellaistasaamelaisenkansanuskonlähdet-
tä,jossavanhamaailmankuvaesiintyisi”puhtaana”.Eimyöskäänole
syytäilmanmuutaolettaa,ettäsaamelaisetolisivatkauttaesihistorian
olleetkulttuurisestivainvastaanottavanaosapuolena(tästäjamuista
saamelaisenuskontohistorianperustavistametodisistakysymyksistä,
ks.Rydving2010).

Kansanuskontutkijanensimmäinentehtäväonvapauttaamielen-
sänykyajattelunpelisäännöistäjasopeutuakansanomaisenajattelun
lakeihin.Kansanomainenlogiikkaeiainaseuraameidänlogiikkaam-
memuttamyöskansanomainenmaailmankuvapyrkiiyhtenäisyyteen
jajohdonmukaisuuteen–omienlainalaisuuksiensapuitteissa.Kan-
sanuskoeiolekokoelmakaoottisiajajoskushuvittaviakindetaljeja,
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vaanoudoiltakintuntuvillayksityiskohdillaonollutomassakonteks-
tissaanmerkitys jamieli.Muinaisenmaailmankuvanhahmottami-
sessavoimmekäyttääapunamyösetnografisiavertailumateriaaleja.
Uskontoekologisenparadigmanpuitteissaajattelemme,ettäsaman-
kaltaisissaluonnonolosuhteissakansanuskotmuodostuivattoisiaan
muistuttaviksi,jalisäksiuralilaisessakulttuuripiirissävoimmeolettaa
myöstietynkielellis-kulttuurisenjatkuvuuden.

Saamelaista uskomusperinnettä on leimannut pyyntikulttuu-
ri.Koskalihajakalaovatmuodostaneetpääasiallisenravinnon,on
eläinkuntaolluthyvinkeskeisessäasemassamyösuskomusmaailmas-
sa.Ennenlähetystyönkauttatapahtunuttasiirtymistäänkristilliseen
kulttuuriinsaamelaiseteivätjuurikaanagraaristuneetvaansäilyivät
pyyntikulttuurisinakansoinavanhansaamelaisenkansanuskonlop-
puunasti.Siinämissäesim.suomalaisillatyypillisestipyyntikulttuu-
riinkuuluvashamanismivaihtuimagianharjoittamiseksijatietäjä-
laitokseksiagraaristumisenmyötäjokauanennenkristinuskontuloa,
saamelainenshamanismiolivahvaaina1700-luvulleasti.Semuuttui
tietäjälaitokseksivastaulkoisestapakosta,kunhuomiotaherättäneet
shamanistiset elementit kriminalisoitiin. Maanviljelyskulttuureil-
leominaistavainajakulttiasaamelaisillaeikoskaanollut,vaanmyös
suhdevainajiinonollutkristillistymiseenastipyyntikulttuurinmen-
taliteettienmukainen.

LähetysrynnäkköRuotsinvaltakunnanlapinmaissatapahtui1600-
luvun jälkipuoliskolla, jolloinainakinrummunkäyttö ja julkinen
seitapalvonta juurittiinpois.Tämänvaiheenparasasiantuntijaon
ruotsalainenHåkanRydving(esim.1995).UtsjoenjaInarinseudun
lähetyshistoriastaonolemassaRitvaKyllinteosvuodelta2005.Myös
TuomoItkosenvalaisevatyleisesitykset(esim.1945)ovatedelleenlu-
kemisenarvoiset.

Norjanpuolellavastaavakristillistymisperiodiolimuutamiavuo-
sikymmeniämyöhemmin,1700-luvunalkupuolella.Piilotettunatra-
ditionajakertomusperinteeksimuuntuneenasaamelainenetninen
uskontoonelänytviimesotienjälkeiselleajalleastijaelääkentiesvie-
läkin.Jokatapauksessasaamelaisetmytologisetolennotjamuutmui-
naiseenmaailmankuvaankuuluvatilmiöttoimivattänäpäivänäsa-
dunkerronnanaineksina jaetnisenrevitalisaationmyötäniistäon
monissatapauksissatulluttärkeitäkulttuurisiasymboleita.
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Uskontotiedesaamelaisiatutkimassa

MainittuunRuotsinvaltakunnanlähetysrynnäkköönliittyyensim-
mäinenjollakintavallatieteelliseksi luonnehdittavakiinnostussaa-
melaistakansanuskoakohtaan.Tuolloinkinsaamelaistenesikristillis-
täuskontoakoskevatdokumentitsyntyivätlähetystyönnäkökulmasta
periaatteella”vihollinenontunnettava”.Kuitenkin,kunsaksalaisen
oppineenJohannesSchefferuskäyttiniitäteoksensaLapponia(1673)
toimitustyössä,oteoliobjektiivisuuteenpyrkiväjasilloisintieteelli-
sinmittapuinarvioitunakriittinen.Varhaisemmansaamelaisiakos-
kevantutkimuksen,ns.lappologianonkinkatsottusaaneenalkunsa
tästäteoksesta,ja”uskontotieteellinen”näkökulmaonollutmukana
lappologiassasiisalustaalkaen.Lapponiassasaamelainenkansanusko
olierityisenkiinnostuksenkohteena,koskateosolioikeastaanRuot-
sinvaltiovallantilaustyö:taustallaolivateurooppalaisethuhut,joiden
mukaanRuotsinsotavoimienmenestysolisaamelaisillanoitakons-
teillahankittu.Schefferuksentoimeksiantoolikumotanämänöy-
ryyttävätluulot,muttatunnollisenprofessorinkuvauksetsaamelai-
sistanoidistalienevätvaikuttaneetjuuripäinvastoin.

SeuraavamerkittäväsaamelaisenkansanuskonyhteenvetooliKnud
Leeminsuurteoksen(1767)liitteenäolevaErikJesseninlaajaartikke-
li.Siinäolikäytettyhyväksituntematontalähdettä(ns.LeeminAno-
nyymi), jokalieneeollutnorjansaamelaistentunnetuinlähetyssaar-
naaja,1710−1720-luvuillavaikuttanutThomasvonWesten.Ruotsin
puolellavaikuttaneet lähetyssaarnaajapapitPehrFjellströmjaPehr
Högströmpuolestaanlaativatkaksinykypäivänkintutkimuksenkan-
naltaensiarvoisentärkeäädokumenttia.Fjellströmkirjoittiklassisen
kuvauksensaamelaisestakarhurituaalista(1755).Seonperusteellisin
tunnettukuvausaiheestajaitseasiassamyösainoaajalta,jolloinkar-
hukulttivieläolisaamelaisillaelävääperinnettä.Högströmpuoles-
taanlaatiyleisesityksenRuotsinsaamelaisistakiinnittäenrunsaasti
huomiotakansanuskoon.Kummankinkirkonmiehenkuvaksetovat
valistusteologianhengessävarsinkiihkottomiajasaamelaistakansan-
uskoaajankohtaannähdenasiallisestitarkastelevia.(Tämänajanläh-
teistätarkemmin,ks.Rydving1993ja1995).

1800-luvullamytologioittenlaatiminentuliromanttisenfilosofian
vanavedessäsuorastaanmuoti-ilmiöksi, jatässävaiheessasyntyivät
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mm.LarsLeviLaestadiuksen(julkaistusuomeksi2011)jaJacobFell-
manin(julkaisturuotsiksi1906)arvokkaatkäsikirjoitukset.Kutenjo
valistusaikana,romantiikanajallakansanuskonilmiötkoettiinihmi-
senluonnollisenjumalkaipuunaidoiksijoskinpahastivääristyneiksi
japuutteellisiksiilmauksiksi,janiistäoltiinsinälläänkiinnostuneita.
Uskontotiedesyntyiyhtäältäjuuriromantiikanaikaisestamyytteihin
kohdistuneestakiinnostuksesta.Seonsittemminyhdessäfolkloristii-
kankanssaolluttutkimassasaamelaistaperinnettäosanans.lappo-
logiaajasittemminosanasaamentutkimusta.Paradigmanvaihdosta
lappologiastasaamentutkimukseenonkäsiteltytoisaallatässäteok-
sessa.

Maailmankuva:kosmologia

Kosmogonia,kosmografia,eskatologia

Saamelaisten maailman syntyä koskevista käsityksistä (kosmogo-
nia)onjäänytjäljellehyvinvähän.Säilyneettiedotviittaavatmieli-
kuviinsyklisesti luotavasta jatuhoutuvastamaailmasta.Paremmat
dokumentitmeilläonmuinaisestasaamelaisestakosmografiastaeli
maailmankuvasta. Saamelaisilla on ollut varsin tarkka kartta siitä
maailmasta,jossaheovateläneet.Seheijastuumm.rumpukalvoista.
Itäisemmät,segmenttijakoisetrummutantavathyvinselkeänkuvan
kolmikerroksisestamaailmasta,jossakerrostenvälilläon”lovet”:niis-
täshamaaninsielumahtuukulkemaan(ks.kuva10.).Vastaavakolmi-
kerroksinenmaailmankuvailmeneemyöskinläntisistäaurinkokeski-
sistärummuista,joita”luetaan”vastapäiväänalkaenylhäältäylisestä
maailmastajapäätyen(useineräänlaisenseinänsiitäerottamaan)ali-
seenmaailmaan(ks.kuva8.).Olisiis jumaltenylinenmaailma,ih-
mistenjamaanpinnanvälittömässäläheisyydessäelävienerilaisten
olentojenkeskinenmaailmajaalinen,vainajienjapimeittenhenkien
maailma.Keskisessämaailmassatämän-jatuonpuoleinenläpäisivät
toisensaelimyöskeskinenmaailmasisälsihyvinpaljontuonpuolei-
suutta.Palaammetähänpyhääjaprofaaniakoskevassakappaleessa.

Kaikilla suomalais-ugrilaisilla kansoilla taivaankantta näyttää
kannatelleenmaailmanpatsas taimaailmanpuu.Myös saamelaiset
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tunsivatmaailmanpatsaan:sepäättyiPohjantähteen(Boahjenásti),
maailmantappiin,jonkaympäriuniversuminäyttikiertävän.

Vaikkasaamelaistenkosmografiaonollutkorostetunvertikaali-
nen(mistäseuraavassaalaluvussaenemmän),ovathetunteneetmyös
maailmanlaidallekauaseteläänsijoittuneenlämpimänjaonnellisen
maan,bárbmun.Tämäolisaamelaistenlintukoto,jonnemuuttolin-
nuttalveksimatkasivat.

Maailmanlopun (eskatologia) osalta saamelaiset tunsivat kaksi
myyttistämahdollisuutta, joistakumpikinedustaatähtitaivaallesi-
joittuvaans.astraalimytologiaa.Maailmasaattaatuhoutuakosmises-
satähtiensodassa,jossaPohjantähtijasamallakokomaailmanpatsas
lopultaammutaanalas.ArcturuseliAjomiehen(Bootes)tähdistönal-
fatähtikuviteltiintaivaalliseksimetsästäjäksi,jokailmeisestiAjomie-
henbeta-,gamma-jadelta-tähtienmuodostamallajousellaampuu
Pohjantähteä.Tämänpelottavanvisiontorjumiseksiläntisetsaame-
laisetovatvahvistaneetmaailmanjärjestystäkerranvuodessapysty-
tetylläkultillisellamaailmanpatsaalla.Käytännössäkulttipatsasoli
koivunkantotaikoivupölkky.Vaihtoehtoisestionsanottu,ettämaa-
ilmanlopputulee,kunsamointähtitaivaallesijoittuvassadraamassa
myyttisetmetsästäjät,Gállábártnit(ks.seuraavaluku),saavatammu-
tuksitähtikuvioistamuodostuvanalkuhirven.Itäsaamelaisillamaail-
manloppuontapahtunutniinikääntaivaallisenmetsästysdraaman
kautta:Tiermes-ukkosenjumalaajaatakaataivaallistakultasarvistaal-
kupeuraa.Sateenkaarionukkosenjumalanjousenajasalamathänen
nuolinaan.KunTiermessaapeurantapetuksi,tähdetputoavattaivaal-
ta,kuujaaurinkosammuvatjamaatuleeelottomaksi.–Tämäkerto-
muslieneekytkettävissäkuolansaamelaisessamytologiassakeskeiseen
peuramiehenhahmoon(Meandaš;engl.kirjallisuudessaMyanndash.
Peuramiehestä,ks.Sergejeva1994;siitäjamuistakuolansaamelaisten
käsityksistä,ks.Sergejeva1997:147–160.)

Gállábártnitedustavatmyyteissäensimmäisiäsaamelaisia.Näin
maailmanalku-jalopputapahtumatkiertyvätdramaattisestiyhteen.
Ihmisen-japeuranhahmoinen,alkuaikojennaispuolisenshamaanin
japeurahirvaanliitostaalkunsasaanutMeandaštaasonvarsinaisesti
itäsaamelaisenpeuranpyynninoppimiseenliittyvänmyytinkeskus-
hahmo,jotentässäkinmyytissäalku-jalopputapahtumillaonloogi-
nenyhteys:kunsaamelaistenkannaltaperustavantärkeänpeuraelin-
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keinonmyyttinenlähtökohtatuhoutuu,loppuvatelinmahdollisuudet
maailmastajaonmaailmanlopunaika.

Ihmisenjakulttuurinsynty

Vaikkasaamelaisillaeiolepaljonvarsinaisiakosmogonisiamyyttejä,
onheillähyvinvahvasaamenkansanjasenelinkeinojenalkuakos-
keva,aurinkoonliittyvämytologia.Nämämyytitonkoodattupit-
kiineeppisiinjaksoihin,joistatunnetuinon”Päivänpojankosiomatka
jättiläistenmaahan”.TämäneeppisenjoiunjulkaisiensinnäAnders
Fjellner(1795–1876),ruotsalainensaamelaissyntyinenpappijasaa-
melaisenkansanperinteenkerääjä.

Joikukertoosiitä,kuinkaPäivän(Auringon)poikalähteepurjehti-
maankohtijättiläistenmaata,jokasijaitseejossakinkaukanapohjoi-
sessa”tuollapuolenPohjantähden,kuunjapäivänlänsipuolla”.Mo-
nienseikkailujenjälkeenpoikatuotuliaisinaanjättiläisentyttären,
jonkakanssahänsolmiiavioliiton.Auringonpojanjajättiläisentyt-
tärenpoikiakutsuttiinjomainitullanimelläGállábártnit,Gállánpo-
jat.Nämäolivatensimmäinensaamelainensukupolvi.Tältäpohjalta
”auringonlapsista”(beaivvimánát)ontullutsaamelaistensuosittu
epiteetti.Gállánpojillaolimyöskulttuuriheerostenroolisikäli,että
heitäpidettiinsuksienkeksijöinä.Kuoltuaanhepääsivättaivaalletäh-
diksi,joillaoneskatologisissalopputapahtumissaedellätodetturooli.
(Tarkemmin,ks.Hirvonen2000.)

Myytinsirpaleet kertovat edelleen, ettäAurinko oli tyytyväinen
avioliittoonjaantoipariskunnalleensimmäisenpeuralaumanikään
kuinmyötäjäisiksi;samoinAurinkoopettipoikansametsästämään
peuroja.Näinselittyymyöselinkeinonalku.Peurat/porotovatviime
kädessäperäisinauringosta,janäinmyösAuringostatuleekulttuu-
riheeros.Tähänliittyneese,ettälänsisaamelaisessaaurinkokeskisissä
rummuissaporoonhyvinuseinpiirrettyaurinko-rombinkeskelletai
jollekinsen”säteistä”(ks.kuvat1.,4.ja8.).

Fjellnerilläonmyösosittainsuorasanainenkertomustaikerto-
mussikermäAuringon tyttärestä Njávešeatnistä ja kuun tyttärestä
Áhčešeatnistä.Näitäkoskevamotiivikompleksionyleissaamelainen,
jasitäonsitäpidettävähyvinvanhana(ks.Huuskosenartikkeli).
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Tarinaalkaalyhyelläkuvauksellakultaisestaajasta,jolloinkaikkea,
maitoa,kalanlihaajakalanmätiäym.saatiinmitääntyötätekemättä.
Onnikuitenkinrikkoutuieräänlaiseensyntiinlankeemukseen:ihmi-
setalkoivattappaatoisiaan.

SankaritnimeltäNjávvisjaÁttjisavioituivat,NjávvisAuringontyt-
tärenNjávešeatninkanssajaÁttjiskuuntyttärenÁhčešeatninkanssa.
Kummankinjoodottaessalastaheidänmiehensämurhattiin.Tämän
takianaisetkesyttivätpeurat–Auringonlahjan–jaaloittavatnäin
poronhoidon.

Edellinen sai pojan, jälkimmäinen tyttären. Áhčešeatni onnis-
tui kuitenkin huijaamaan pojan itselleen. Aikuiseksi vartuttuaan
Áhčešeatninkasvattipoikaosuuoikeanäitinsäkodallejasaaselville
asioittentodellisenlaidan.Poikatappaakasvatusäitinsä, jonkaruu-
miistajaporokarjastatuleehänenkuoltuaansammakoita,rupikonnia
sekäerilaisiavahinkoeläimiä.

Tarinoilla saattaa olla yhteinen lähtökohta. Mahdollisesti Njá-
vešeatnin poika on juuri jättiläisen tyttären nainut auringon poi-
ka.ToisaaltaÁhčešeatnisiisonkuuntytär,jakuullaonerityissuhde
myössaamelaistentuntemaanmyyttiseenhirviöhahmoon, stálluun
(ks.tuonnempana).Aurinkojakuusekävastaavastiihminenjastállu
muodostavatsiiseräänlaisetmyyttisetpolariteetit.

 

Protouralilainenvssaamelainenmaailmankuva

Uralilaisiamytologioitavertailemallaonpyrittyrekonstruoimaanns.
kantauralilaiseenkulttuurivaiheeseenkuulunutkosmografia.Tähän
ehkän.6000vuottasittenpohjoisessaEuraasiassavalinneeseenmaa-
ilmankuvaanonAnna-LeenaSiikalanmukaankuulunutainakinneljä
rakenteellistaperuspiirrettä:Pohjantähdenkeskeinenasemataivaan
keskuksena;2)horisontaalisenjavertikaalisenhahmotuksenyhteen-
sulautuminentaisamanaikaisuus;3)pohjoinen–etelä-akselinkoros-
tussekä4)vesiteidenkeskeisyystämän-jatuonpuoleisenyhdistäjinä.
Siikalanmukaanmaailmanpatsaseisiisvälttämättäolekuulunutvie-
läkantauralilaiseenkosmologiaan.(Kantauralilaisestamaailmanku-
vasta,ks,Siikala1999:102;Napolskikh1992;Helimski1998:28–31).
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Verrattaessayleissaamelaistakosmografiaakantauralilaiseen(mi-
hinkulttuuripiiriinsaamelaisetainakinkielellisestipalautuvat)on
todettavasaamelaiskulttuurienselkeästieriytyneensiitä.Keskeisin
erosaamelaisenjakantauralilaisenkosmografianvälilläonsiinä,että
saamelaistenmaailmankuvaonkehittynythyvinvertikaaliseksi.Saa-
melaistenalinenmaailmanäyttääenemmäntaivähemmänsijain-
neenmaanalla,kuntaasesim.suomalaisillaseolikantauralilaisittain
korostetustipohjoisessajavirrantakana.Kuitenkaansaamelaisillaei
olekysymyssiitä,ettämaanallasijaitsevavainajalaheijastaisimaan-
viljelyskulttuurinlähivainajala-ajatusta.Pyyntikulttuureissasuhtau-
tuminenvainajiinylipäätäänolivarsinpelokas,jaheidätlähetettiin
saamelaistenkinparissajonnekinkauaskaikesta(etävainajala).Poh-
jantähdenkeskeisyyttälukuunottamattamuutkaankantauralilaisen
maailmankuvanperuspiirteetelietelä–pohjoinen-suunnanmerki-
tysjavesiteidenkeskeisyyseivättulemitenkäänsuuremmassamää-
rinesiinsaamelaisessaperinteessä.Asiaonmerkittävä,koskajosuo-
malaisillasekäpohjoisuusettävesitiethyvinkeskeisestimäärittävät
tuonpuoleistaalistamaailmaa.Selvästivesielementtionkuitenkinol-
lutmukanavarhaisimmissavainajala-uskomuksissa,sillänoidanapu-
henkialiseenmaailmaanolikala.Samoinvanhimmassatunnetussa
saamelaisenshamanisminkuvauksessa(HistoriaNorwegiae1200-lu-
vulta)noidanmatkatapahtuuvedenalla:apuhenkionvalas, joten
vainajalanäyttääsijainneenmeressä.Tällöinkinvainalalansijainti
kuitenkinhahmottuuensisijaisestivertikaalisesti,sillätarinassasu-
kelletaanmerenpohjaan.

Saamelainen kosmografia on siis useissa merkittävissä suhteis-
saeronnuturalilaisestastandardiperinteestä,vaikkasenuralilainen
pohjaonilmeinen.Seonmyöseronnutsitälähinnäolevastaitäme-
rensuomalaisestaperinteestä.Asiaintilatukeenykyistäkäsitystäsaa-
melaistenetnogeneesistä.Geneettinentutkimusonnäyttänyt,että
saamelaisetpoikkeavatselvästimuistasuomalais-ugrilaisistakansois-
ta, jaettäsaamelaisetovatsaaneetperimäänsämerkittäviälisiäjos-
takintuntemattomastaläntisestämuinaiseurooppalaisestalähteestä.
Uskontotieteellinentutkimusosoittaa,ettätämämuinainenvaikutus
onollutluonteeltaansekägeneettistäettäkulttuurista.
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Muinaisuskonsemanttinenkenttä

Muinaisuskonkäytänteitäjavarsinkinkäsityksiätuonpuoleisestavoi-
daanuseintutkiajatulkitaoheisenkaavionvalossa:

   Etelä
 
 Oikea    Mieheys/maskuliinisuus
     Myötäpäivään
 Oikeinpainoleminen
     Aurinko
   Etc.   Kasvavakuu
      Vaatteissa
 Lehtipuu
…………………………………………………………………

Alasti Etc.    Havupuu

 Väheneväkuu
 Kuu
     Ylösalaisin
 Vastapäivään 
 Naiseus/feminiinisyys  Vasen
  
  Pohjoinen

Tämänpuoleisuuttakarakterisoivatpohjoisissakansankulttuureis-
sasäännöllisestiesim.jokantauralilaisenmaailmankuvantuntemalla
tavallaeteläisyys,ylhäälläoleminen(vertikaalinenhahmotus)jaoi-
keapuoli(horisontaalinenhahmotus).Tuonpuoleisuutta(erityisesti
vainajienvaltakuntaajaolotilaa)luonnehtivatvastaavastipohjoisuus,
alhaallaoleminenjavasenpuoli.Onsyytähuomata,ettäsuhteessa
topografisestikolmijakoiseenmaailmaanylemmänkentänelementit
viittaavatuseinsekäyliseenettäkeskiseenmaailmaankuntaasalem-
mankentänelementitviittaavatvainaliseenmaailmaan.(Tästäse-
manttisestamallistaenemmän,ks.Pulkkinen2010.)
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Törmäämmekaavionsemanttisiinelementteihintässäesityksessä,
joskinonsyytämuistaa,ettäsaamelaistenkohdallasiisvarsinkinpoh-
joisuuden(joskusmyöshorisontaalisenoikea−vasen-ulottuvuuden)
erityismerkitysonhämärtynyt.Toisaaltaesim.auringonjakuundi-
kotomiaonsaamelaisessamyyttisessämaailmankuvassakorostunut.

Pyhänulottuvuudetjapyhätpaikat

Esikristillisessäpohjoistenpyyntikansojenajattelussaarkinenjapyhä,
tämän-jatuonpuoleinen,eivätnäytäerottuvantoisistaanyhtäjyr-
kästikuinnykyihminenerottaapyhänmuustaelämänpiiristä–sikäli
kuinhänyleensäpyhäntunnistaa.Muinainenihminenelielämänpii-
rissä,jotahallitsikaksikuvitteellistapolttopistettä,arkinen(profaani)
japyhä(sakraali).Voimmeverratasitäellipsinrajaamaankenttään
kaksinepolttopisteineen.Jotkutasiatolivatlähempänäarkistapoltto-
pistettä,muttaniissäkinpyhyydenulottuvuusolijollakintapaaläsnä.
Esim.aiottaessakaataapuupolttopuidentekoavartenolihakkaajan
ensinpyydettäväpuunhenkipoistumaan.Toisaaltavainkovinhar-
vatasiat,josmitkään,edustivatabsoluuttistapyhyyttä.Enimmäkseen
niintämänmaailmankuinylisenjaalisenkinmaailmannäkymät-
tömätkinolennotovatolleetvainenemmäntaivähemmän”pyhiä”
taikohtalokkaanvaarallisia;neeivätoleolleetmitääntäysintoisen-
laista.Neovatvoineetollaihmiseennähdenylivertaisiajaylivoimai-
siajaniihinonsisältynytenemmäntaivähemmänihmistenkannal-
tapotentiaalisestihyödyllistätaivahingollistavoimaa,siismanaatai
suomalaisittainväkeä.Pyhyydessäoliaste-eroja,eräänlainenjatkumo
kahdenteoreettisenääripisteen,täysinpyhänjatäysinprofaaninvälil-
lä.Tästäkaksinapaisessavoimakentässäelämisestäonkuolansaame-
lainentutkijaJelenaSergejeva(nyk.Porsanger)kirjoittanutosuvasti:

Palvontapaikkojenvoimaeioleyliluonnollinensananvarsinaisessamer-
kityksessä(s.o.supranormaali)vaanylivoimainen,ihmistävoimakkaam-
pi.[Kuitenkin]Ihmineneläätämänvoimankanssa,senavullajasamanai-
kaisestisensisässä,koskahäneierotaitseäänluonnostaeikäsenvoimasta.
[––]Tavoitteenaonylläpitääluonnonjaihmisen/yhteisön[−−]keski-
näissuhdettamolemminpuolistahyötyätavoitellen.(Sergejeva1997:192)
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Kuitenkinpyyntikansoillakinonselvästiollutasioita, jotkaovat
olleetarkielämästäerilaisinmääräyksin,tabuinerotettuja.Tällaiset
asiatolivatsiinämäärinkertaluokkaapyhempiä,ettäniitäonsyytä
tarkastellaerikseen.

Tässäartikkelissatermit’yliluonnollinen’ja’supranormaali’onhy-
lättysiksi,ettäneyhtäältäliiaksiassosioituvatlänsimaiseenpyhään
jatoiseksisiksi,ettäneloogisestiedellyttävät’luonnollisen’ja’nor-
maalin’,mistäluonnonkansoillaeisananvarsinaisessamerkityksessä
oleollutkäsitystä.Sensijaankäytetääntermejä’tämänpuoleinen’ja
’tuonpuoleinen’,

Áiligas,bassi

Saamelaisillaonollutkaksitermiä,jotkaovatviitanneetjollakintaval-
la’pyhään’.Ensimmäinenonáiligas,jokaonilmeisenmyöhäinenger-
maaninenlainasana(vrt.helig,heilig,holy),jatoinenbassi, jotataas
pidetäänaikoinaankantagermaanistavarhaiskantasuomeenlainau-
tuneenasananajajokaetymologisestionsamaajuurtakuinsuomen
’pyhä’.Áiligas-tyyppinenpyhyyslieneeollutluonteeltaanvarsinmyö-
häsyntyistä,mahdollisestivarsinabstraktiapyhyyttä;ehkälähempänä
länsimaistyyppistäpyhääkuinbassi.Sellaisenasetodennäköisestien-
siksionkorvautunutkristilliselläpyhällä.Áiligastunnetaanvarsinkin
paikannimistä:neovatvarsinkintuntureita(esim.Utsjoellaonkol-
mekinÁiligas-tunturia,Utsjoki-Áiligas,Nuvvus-Áiligas jaKarigas-
niemenÁiligas),muttamyösjärviennimissäáiligastatavataan(esim.
AilakkajärviEnontekiöllä).

Vuodenensimmäisillä,kaamoksen jälkeennäyttäytyvilläaurin-
gonsäteillä uskottiin olevan parantavaa voimaa, koska siunaus-
tatuovatÁiligas-miehetsaapuvatniidenmukanaauringosta.Nämä
jumaluudetnähdäänuseinaurinkokeskistenrumpukalvojen”aurin-
gonsäteillä”.Áiligas-miestenpalvontalieneeperuakatolisestapyhi-
myskultista.

Bassi-sanaonkielentutkijoidenmukaanpronssikautinen(n.1300–
500e.Kr.)laina.Kantagermaaninsana*wīha,’erotettu’,’merkitty’,’ra-
jattu’,olisivarhaiskantasuomeenlainautunutmuodossa*püšä, josta
sittenkehittyivätsekäsuomen’pyhä’ettäsaamen ’bassi’.Myösbassi
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liittyyuseintuntureihinjajärviin.Niissäasuituonpuoleisians.sáiva-
olentoja(ks.tuonnempana).Bassiksinimitettiinmonestimyösseito-
ja,jotenbassi-sanallaonollutvarsinyleisluonteinen’pyhäksi’kään-
nettävämerkitys.

Sáiva

Pyhänkanssajollakintavalla läheisessäyhteydessäolisalaperäinen
sáiva.Noidanjatavallisenkinsaamelaisensuojelushengetelibassevári
olbmot(”pyhientuntureinmiehet”)olivattoistenlähteittenmukaan
sáivaolbmot.Näitä”sáiva-miehiä”asuimyöspyhissäjärvissä.Sáivan
todellinenluonneonjäänythämäränpeittoonjasiitävoidaanesittää
vainspekulaatioita.

Etymologisestisáivapalautuusamaankantasanaankuinruotsin
sjö, ’meri’, ’järvi’.Länsi-RuijassajanykyisessäSuomenLapissasáiva
onviitannutkaksipohjaisiksikuviteltuihin,tuonpuoleistenolentojen
asuttamiinjärviin(nykyperinteenkintuntemat”saivojärvet”).Nämä
ovatyleensäkirkasvetisiälähdejärviä,jolloinpohjassatodellasaattaa
näkyäjärvienväliseksiaukoksitulkittulähteensilmä.Länsisaamelai-
sillasáivataasonassosioitutiettyihinpyhiintuntureihin

Sáivaesiintyyainoastaan läntisillä aurinkokeskisillä rummuilla
muttaniilläkyllävarsinsäännöllisesti.Silläonkaavoittunutpaikkan-
saoikeallapuolellaaurinkorombinjavainajalaksitulkitunkolmio-
maisen,nelikanttisentaikekomaisenkuvionvälissä,oikeassaalanel-
jänneksessä(kuva1.).Vainajalastanäyttäisivarsinuseissatapauksissa
johtavanikäänkuintiesáivaan.Sáivassanähdäänsekäeläintenettä
ihmistenkaltaisiaolentoja.Uhrieläintenjaesim.kultillisestikaade-
tunkarhuntiedetäänsyntyneenuudelleensáivaan,siinämissätaval-
listeneläintensielutolivatkierrossatavallisessafyysisessämaailmassa.
Sáiva-järvientai-tunturieneläinhahmoisetolennotolivatsaamelais-
noidanapuhenkiä(ks.shamanismi)jasáivanantropomorfiset(ih-
mishahmoiset)olennottaastoimivatnoidansuojelushenkinä–he
olivatedesmenneittennoitienhenkiä,janäidenjoukkoontämäitse-
kinkuoltuaanliittyi.Kuitenkinsaivá-henkiäoliuseimpienlähteitten
mukaanmyöstavallisillaihmisillämuttatoisinkuinnoidatheeivät
kuitenkaankyenneetsuoraankommunikaationhenkienkanssa.Ta-
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Kuva1.Sáivassanähdäänainakinasumuksia(kotia)japeuroja/poroja.
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vallinenihminensaattoikutsuasáiva-henkiäänjoikumallajanämä
antoivatsittenvastauksensaunessa.Sáiva-hengetperiytyivätsuvussa
muttaniitäsaatettiinmyösostaajamyydä.Viimekädessäpalvonnan
tähtäyspisteessäolitoivokuolemansajälkeenitsepäästäsáivaan,mi-
käkuitenkinsaattaaedustaavarsinmyöhäistä,kristinuskostajovai-
kutteitasaanuttaajattelutapaa.Sáiva-olentojakoskevatlähteetovat
voittopuolisestinorjansaamelaisia.Ruotsinsaamelaiseltaalueeltasäi-
lyneettiedotovatsamansuuntaisiamuttavähemmänselväpiirteisiä.
Kolttasaamelaisiltatunnetaanfunktionaalisestisáiva-henkiävastaa-
vatkaddz-henget(’seuralainen’).Ainoaeroon,ettänämäolivateläin-
hahmoisiasiinämissäsuojelushenkienroolissaolevatsáiva-henget
olivatihmishahmoisia.

Onarveltu,ettäsáivanitäisempiyhteysmakeaanveteenjajärviin
olisialkuperäinen.Silloinseliittyisiluultavastisaamelaistenuralilais-
taustaisiin,vanhimpiinvainajalakäsityksiin,jotkalienevätväistyneet
viimeistään germaanikontaktien vaikutuksesta, ehkä jo aikaisem-
min.Pyhiinvuoriintaiylipäätäänjohonkintuonpuoleiseentaipy-
häänviittaavanykymerkitysolisinäinsekundaarinen,jälkimmäinen
eräänlainenväljähtynytmerkitys.Jotakintekemistäsáivallavainajala-
ajatuksenkanssaon,koskauhritsaíva-hengillesuoritettiin”alaspäin”.
Uhrauksettoimitettiinuhripuunääressämuttauhripuunatoimiva
juurakkopantiinylösalaisin.Tässäonyksiesimerkkimuinaisuskon
semanttisenkentänelementeistäjasiitä,mitäniistävoidaanpäätellä.

Ainakin eteläsaamelaisella alueella sáiva lienee joka tapaukses-
sasaanutvaikutteitamuinaisgermaanisistaideoista, joidenmukaan
suvunvainajatsiirtyivättiettyihinpyhiinvuoriinjasielläelivättätä
maallistaelämääonnellisempaaelämää.Tällaisiavanhojennorjalais-
tenpyhiävuoriatunnetaanerityisestisiltäalueelta,jostamyösvuo-
ri-sáivaakoskevatvanhatnorjalaisetlähteetonkoottu.Toisaaltaka-
tolinenopetusParatiisistaonsaattanutmuokata(jokovesienalaista
tai lännessätuntureihinsiirtynyttä)sáiva-vainajalaaonnellisentai-
vasvainajalansuuntaan.Sinnepääsivätympäröiväntuonpuoleisen
kanssahyvineläneet,ts.käytännössänoidat´;tavallisetihmisetpää-
tyivät”normivainajalaan”Jábmiidaibmuun(ks.vainajala),jokasekin
olijosiirtynytvertikaalisestimaanalle.Sáivanvainajasielutmuuttui-
vatluonteeltaansuojelushengiksi,jasáivastakäsinnämäkunnioitetut
esivanhemmatsekäsuojelivatsaamelaisiaettävelvoittivatheitäsäilyt-
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tämäänidentiteettinsä,kutenvanhatlähteetkorostavat.(Sáivasta,ks.
myösBäckman1975,jollahiemantoisenlainennäkemyssáivanmuo-
dostumisesta.)

Seitapalvonta

Seitaelipalvottuluonnonkohde(toissijaisestimyösihmiskäsintehty
puupaalu)onilmiönätäysinyleissaamelainen.Sananasieidionlähes
yleissaamelainen,jasetunnetaanmyösitäsaamelaistenparissa.Tun-
tematonseonainoastaaneteläisimmilläsaamelaisilla.Muitakinni-
mityksiäonollut,kutenstorjunkare,jaseitaaonmyöskutsuttuyksin-
kertaisestibassiksitaimyösjumalaksi,jubmeltaiipmil.Tämäsaattaa
kuitenkinedustaavarsinmyöhäistätraditiokerrosta.

Sieidi-sananetymologiaonepäselvä.Senonesitettyolevansamaa
kantaakuinsiida; tämäetymologiaalleviivaaseidanpaikallisuutta.
Senonesitettyolevanmyösskandinaavistaperua:seidrtarkoittimui-
naisskandinaavisennaispuolisenekstaatikonsuorittamaaennusta-
mista.Muttamiksiolisitapahtunuttällainenmerkityssiirtymä?Seli-
tysonmitätodennäköisimminväärä,koskaseita-sanapuuttuujuuri
enitenskandinaavikontakteissaolleiltaeteläsaamelaisiltamuttatun-
netaanitäsaamelaisilla.

Seidatolivatalunperinilmeisestipelkästäänelinkeinojenharjoi-
tukseenliittyviäkultti-jauhripaikkoja.Seidankauttakatsottiinvai-
kuttavanjonkinlainennimeämätönluonnonmahti,jostaelinkeinon-
harjoitus jaylipäätäänmenestys jaonniolivatriippuvaisia.Vaikka
toisinaanpuhutaanseita-hengistä,vaikuttaasiltä,ettäseidatolivat
vainheikostipersonoituja.Myöhäisperinteessä seidoilta tiedetään
joskuspyydetynmyösterveyttäjamuutamenestystä,jasaattaaolla,
ettäseitojen”toimenkuva”onlaajentunutsaamelaistenesikristillisten
jumalienkriminalisoimisenjälkeen.Koska(alkuperäinen)seitakultti
liittyimetsästykseenjakalastukseen,myöhemminporonhoitoon,se
kuuluimiestenelämänpiiriinjaolisiisnaisilletabu

Seitojaolieritasoisia,mitätuleeniitäpalvoneeseenpiiriin.Suurim-
piaseitojasaattoipalvoakokosiidanväki(esim.InarinjärvenUkon-
saarijaPelkosenniemenPyhätunturi),kuntaassuuriosaseidoistalie-
neeollutyksilö-taiperhekohtaisia.Suurinosaseidoistaolikiviätai
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kalliopaikkoja,muttamyöspyhiälähteitävoidaannimittääseidoiksi.
Kooltaankiviseidatvaihtelevat.Neovatuseinulkonäöltäänhuomiota
herättäviä,joskusihmis-taieläinhahmoisia.(kuvat2.ja3.).Toisinaan
seidoiksionvalikoitunutaivantavallisennäköisiäkiviä.Mahdollises-
tikysymyksessäontällöinolluteläintenvaellusreitteihinliittyvätai
satunnainenpoikkeuksellisenhyväsaalis-taiapajapaikka.Myöspui-
siaseitojaoliolemassa,muttanelienevätolleetvähemmänkunnioi-
tettuja.LuotettavanakirjoittajanapidettäväPehrHögström(1847,
faksimile1980)toteaaniistä,että”he[saamelaiset]palvovatkiviju-
maliasilloin,kunovatniitälähellä,muttamuulloinpuisia”.Samoin
Högströmsanoo,ettälappalaisetpitivätkiviseitojapaljonpyhempinä
kuinpuisia.Luultavastipuuseidatovatolleettoissijainenjaerityises-
tikala-apajienluonakäytettyratkaisusilloin,kuneioleollutpaikalla
tarkoitukseensopivaakivistäkalaseitaa.(Puuseidoistajapalvonnasta
niillä,ks.Mebius1968:61–69.)

Palvonta yhteisöseidoilla loppui suurin piirtein samanaikaises-
tinoitarummunkäyttämisenkanssa.Valtakulttuurin(jasitäkautta
vähitellenmyössaamelaisyhteisönsisäisen)kontrollinulkopuolel-
leparemminjääväyksilökohtainenpalvontajatkuijoissaintapauk-
sissaainakinsotienväliseenaikaanasti,ehkävielä1950-luvullekin.
Huolitoimeentulostajarruttiseidoistaluopumista.Tämäkiteytyito-
teamukseen,jonkaPaavoRavilapanimuistiinKoillis-Inarista1930:

Tavallisiaammattejaharjoittavatihmisetkyllätulevattoimeenkristillisen
Jumalankanssa;muttaporomiestentäytyyvarmemmaksivakuudeksitur-
vautuamyösseitoihin.

Seitakulttiin liittyisaumattomastiuhraaminen.Seitauhrejavoi-
daanuskontotieteessätarkastellakolmestanäkökulmasta:1)lahjauh-
ri:lahja–vastalahja;2)yhteisöllinenuhri:uhriateriaantaatuonpuo-
leistavoimaajavahvistaayhteenkuuluvuutta;3)sovitusuhrijonkin
taburikkomuksenjohdosta.Saamelaistenkannaltauhritniinseidoilla
kuinmuissakinyhteyksissäolivatyleensäkahdenensimmäisennäkö-
kulmankombinaatioitataikuuluivatkolmanteenkategoriaan.Frans
Äimällekerrottiin1900-luvunalussaInarilla:
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Kuva2.EnontekiönSomasjärvenseidankahdetkasvothallitsevatkoko
ympäristöä.(Kuva:PetriHalinen)

Kuva3.Tässäkivessäovatrannikonsaamelaisetnähneetjääkarhunhah-
mon.VarangerinMontensnes.(Kuva:PetriHalinen)
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Uhraaminenontapahtunutsiten,ettäuhripaikalletuodutkalat, lihat–
parhaatlaatuaanonsielläkeitettyjasyöty.Tarkoitusoli,lausuimuuantie-
donantaja,ettäjumalatuleesyötetyksi,kunuhriväkisyöpi.Siitäjohtuupi,
ettäsöipäväkivaikkakuinkapaljon,nälissäänseainauhripaikaltapalasi.
Toinentiedonantajalisäsivielä,ettäkivijumalaa,seitaa,olisiveltyuhrilie-
mellä.Uhraamallatoivottiinonnen(kalan,metsäriistanpyynnissä,po-
ronhoidossa)pysyvänennallaantaiparanevan.(Äimä1903)

Useinuhrinsuorittanutryhmäsöisiisitsesuurimmanosanuh-
rieläimestä,muttasilloinseidantuliparsprototo-periaatteenmu-
kaisesti(osakokonaisuudenpuolesta)saadaosansakaikistaeläimen
ruumiinosista–myösluut,silläluissa”asuvan”sielunympärillesái-
vassa(jonneuhrattueläinsiis ikäänkuinjälleensyntyi)vaikuttavat
voimatsaattoivatluodauudensáiva-ruumiin.

Yksinkertaisimmillaanuhrirituaalitarkoittivainsitä,ettäseitaa
ohimennenapajallakäytäessävoideltiinkalanrasvallataiverellä.Sil-
loinrituaalillaolivainlahja–vastalahja-uhrinluonne.Samoinpeura-
taiporoseidallesaattoiyksinäinenuhraajamyöstuodasarviamilloin
tahansaohikulkiessaan.

Suhdeseitoihinolisuhteellisentasa-arvoinenjavastavuoroinen.
Sekä ihmiselläettä seidallaolivelvollisuutensa. Ihminenuhrasi ja
kunnioitti,jaseitaantoielinkeino-onnen.Josjompikumpirikkoitä-
män lausumattomansopimuksen, seurasi rangaistus. Jos ihminen
käyttäytyiylimielisestiseitaakohtaan,rangaistusolielinkeino-onnen
loppuminentaimyösesim.sairastuminen.Muttayhtälaillahuonoja
saamatonseitasaattoisaadarangaistuksen.Tunnetaanpaljonkerto-
muksiaseitojenhylkäämisestä,mikätapahtuiyleensäpolttamallasei-
tajavalamallavettäpäälle,jolloinkivimurtuu.Lapinlähetysvaiheen
ajoiltaontarinoitasiitä,kuinkakäännynnäisethylkäsivätseitansaja
sitten,kunrangaistustaeikuulunut,monetmuutkinyhteisönjäsenet
kääntyivät.



226

RistoPulkkinen

Kodanpiirinpyhätpaikat:Boaššu,
naistensakraalivyöhykejauhrilava

Kotaolitavallaanmikrokosmosverrattunasuurenmaailmanmakro-
kosmokseen.Järjestyneenmaailman,kosmoksen,keskusoliainasiellä,
mihinkotapystytettiin.Sielläolimyösomapyhänkeskittymänsä,jo-
kaolipyhätakasoppija-ovi,boaššu.Tästäonvielämuistonapaikan-
nimiPosio.Boaššuolipaikka,jossasäilytettiinnoitarumpuajaaseita
jajonkakauttakuljettiinuhritoimituksiinjatultiinniistä.Senkautta
myöslähdettiinkarhun-jamuuhunkinmetsästykseenjapalattiinniil-
täjatuotiinsaalissisään.Boaššuolinaisiltakiellettypaikka,jasamoin
kaikkiem.asiatolivatnaisilletabuja.Kansanuskonkäänteisajattelun
(tuonpuoleisissakaikkiontoisin)mukaisestijälleenboaššunhallitse-
vajumaluuskuitenkinmiellettiinfeminiiniseksi.Häntäpidettiinmet-
sästyksensuojelijana,muttamitäänkovinmerkittäväätoiminallista
funktiotatälläjumalattarellaeilieneollut,silläoliolemassaLeaibeolm-
máivarsinaisenametsästyksenjumalana.MuutenkinBoaššuáhkkásta
taihänenkultistaantiedetäänhyvinvähän;lähinnäse,ettäjoulunahä-
nelleuhrattiinpaloviinaakaatamallasitäboaššunlattialle.

Vastaavastitulisijanjaovensuunvälinenalueolinaistensakraali
vyöhyke,jossaajateltiinns.áhkká-jumalattarien(ks.jumaluudet)asu-
van.Sielläsuoritetuistariiteistätiedämmevalitettavanvähän,koska
tietojenkerääjäteivätnaistenkulttuuristaolejuuriolleetkiinnostu-
neita.Naisetantoivatomillejumaluuksilleenlähinnäjuoma-jaruo-
kauhrejakaatamallaniitämaahan.Ylipäätäännäyttääsiltä,ettäsekä
boaššunettänaistensakraalinalueenjumaluudetasuivatkodanper-
mannonalla.Kodanmikrokosmos-luonnettakuvastaase,ettäjuma-
luudettavallaanmuuttivatkodanmukana,taioikeamminneolivat
kaikkialla,missäasuinkenttäkulloinkinoli.

RuotsinLapistaperäisinolevientietojenmukaanjokapaikkaan,
jonnekotapystytettiin,rakennettiinsamallakertaamyösyksinker-
tainenuhrilava.Silläsaatettiinpalvellamitätahansakulloinkinky-
symykseentulevaajumaluutta.Edellämainitutuhripuutpystytettiin
tällöinjuurilavalle.Arvauksenavoidaanesittää,ettäuhrilavakäytän-
töonedustanutsaamelaistapaikalliskulttuuriametsäisilläseuduilla,
joillanäyttäviäseitakiviäeiolluttarjollasamallatavallakuintuntu-
rioloissa.
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Tuonpuoleisetolennot

Mitä ’jumalalla’muinais- jakansanuskonyhteydessätarkoitetaan?
Käsitettäonuseinkäytettyhuolimattomasti.Jumalastaonsyytäpu-
huavainsellaisessatapauksessa, jossatuonpuoleinenolento ikään
kuintämänmaailmanulkopuolelta,esim.”taivaasta”,hallitseejotakin
laajaaelämänpiiriä.Suppeampienelämänpiirientuonpuoleisistahal-
litsijoista,varsinkinjosheasuvatihmistenkeskellätässämaailmassa,
onsyytäkäyttääpikemminkinnimitystä’haltija’(esim.paikanhaltijat
jaeläintenlajinhaltijat).Lisäksisaamelaisetovatmuidenluonnon-
kansojentapaantunteneetsellaisiatuonpuoleistaluonnettaomaavia
olentoja,jotkaovatjakaneetsamanelinympäristönkuinihmisetmut-
tajotkaeivätolevarsinaisesti”hallinneet”mitään,taiainakaanmitään
muutakuinheillekaikellakohtuudellakuuluvanreviirin.Tällaisia
ovatolleetainakinmaahisetjastállut.Näistäolennoistakäytetääntäs-
säartikkelissanimitystä’kanssaeläjät’.

Saamelainenmuinaisuskotunteeedelleenmyyttiseenalkuaikaan
kuuluviaolentoja,alkuolentojajoillaonvahvastimyösns.aitiologis-
tenolentojenluonnetta.Nämäovatolentoja,joidenfunktiokansan-
kulttuurissaonselittää,kuinkaerilaisetasiatjailmiötovatsaaneetal-
kunsa.Niistäonaiemmintässäartikkelissakäsiteltymm.Njávešeatni
jaÁhčešeatni.

Jumaluudet

Tiedotsaamelaistenvanhoista jumalistaovatvarsinepävarmojaja
tulkinnanvaraisia, mikä johtuu ensinnäkin siitä, että tiedot niistä
ovatsuhteellisenmyöhäisiä.Kutenalussakorostettiin,saamelaisen
mui-naisuskonmielikuvamaailmakristillistyi jossainmäärinjoen-
nenkuinsaamelaisetvarsinaisestiomaksuivatkristinuskon.Toiseksi
ns.klassisten(1600–1700-lukujen)lähteittenlaatijat,yleensälähetys-
saarnaajat,lienevätomistanäkökulmistaanjovahvastitulkinneetsitä
heilleonkerrottujamitäonhaluttukertoa.Edelleentiedotsaamelais-
tenjumalistaovatkorostetunläntisiä–jasitenvahvemminkristillis-
tyneitä–jasuurinosaperustuuThomasvonWestenin1720-luvulla
keräämiin,sinänsäluotettaviinmuistiinpanoihin.
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Tavaksiontullutkäsitelläsaamelaistenjumaluuksiaalkaen”ylhääl-
tä”japäätyen”alhaalle”,janäinteemmetässäkinartikkelissa.

Ainakinläntisetsaamelaisetovattunteneeteräänlaisenylimmän
jumalan,taivaanjumalanjamaailmanjärjestyksenylläpitäjän, josta
oneteläisimmilläsaamelaisalueillakäytettynimitystäRadien(<råda,
hallita).1Nimiosoittaaskandinaavistavaikutusta,jakristillinenpin-
tasilaustuleeesiinsiinä,ettäRadienmiellettiinuseinkolminaisuu-
tena.Siihenkuuluiisä-Radien,poika-Radienjavaimo-Radien;kris-
tillinenPyhäHenkiontässäkorvautunutvastaavallanaispuolisella
jumaluudellaehkäNeitsytMariankultinvahvastaasemastajohtuen.
LäntisissänoitarummuissaRadienesiintyyuseinjuurikolminaisuu-
tenatairakennuksen–kirkon–hahmossa.Rakennussymbolissakin
näyttäisikolminaisuusolevanedustettuna(ks.kuva8,kuvio30.).

Itäisemmiltäsaamelaisiltaeivastaavaajumalaatunnetavaantai-
vaanjumalanäyttääolevansulautunutukkosenjumalaan.ÅkeHul-
tkrantz onkin esittänyt, että pohjoisten ja itäisten itäsaamelaisten
tuntemaukkosenjumala,vanhojenlähteittenTiermestaiDiermis(oi-
keamminesim.koltansaamenTie’rmes)olisialkuperäinensaamelai-
nentaivaanjumala.NäinRadienolisiskandinaavisistajasaamelaiseen
kulttuuriinjoennenkristinuskonvarsinaistatuloatihkuneistakristil-
lisistäaineksistamuotoutunutmyöhempitulokas.

Radieninkulttiolisekämiestenettänaistenharjoittama.Voitaneen
ajatellaniin,ettäRadienolisiinämäärinabstrakti,kaikenkonkreet-
tisentoiminnantuollepuolensijoittuvajumaluus,ettäsaamelaisen
kansankulttuurinsinänsävahvakulttuurinenjaerityisestikultillinen
sukupuolijakotässätapauksessasaatettiinylittää.

Aurinko,Beaivi,onmyöskatsottujumaluudeksi.Sitäpalveltiinpo-
ronhoidonmenestymiseksisekäsairaustapauksissa(ks.áiligas).Sen
kunniaksisyötiineräänlainenuhriateria,aurinkopuuroakevättalvella.

Eteläsaamelaisillaaurinkoesiintyynoitarumpujenkeskelläolevana
rombikuviona.Muissakinrummuissaaurinkoyleensäesiintyymut-

1 Radienontässäsäilytettyvanhojenlähteittenedustamassamuodossa,kos-
kaeiolevarmaatietoa,kuinkanimipitäisipalauttaaaitosaamelaiseen
muotoon.
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taeivälttämättäkeskeiskuviona,vaanympyräkuvionajossakinrum-
munyläosassa.

AikaisemmassatutkimuskirjallisuudessaAurinkoayleensäpide-
täänfeminiinisenäjumaluutena.Tämäontodennäköisestivirheel-
linenyleistys,jokaonollutseuraustasiitä,ettäSchefferuksen(1673)
lähdemiehetNicolausLundiusjaSamuelRheenaikoinaankirjoittivat
saamelaistenpitävänsitä”kaikkienelävienolentojenäitinä”.Edelleen
AurinkoonliittyentunnetaanjoaiemminkäsiteltyAuringontytär.
Eräättiedotsanovat,ettäAuringolleuhrattavanvalkoisentaiainakin
valkoisellavillalangallamerkitynpeurantaiporonpitiollanaaraspuo-
linen,mikäkylläsinänsäviittaisiAuringonfeminiinisyyteen.Mutta
kunAuringontytäronhyvinkeskeisessäasemassasaamelaistenkult-
tuuriheeroksena–kutenpeuranpyynninjaporonhoidonaloittajana–
onaivanmahdollista,ettäAurinkoaonpalveltutyttärenkauttamutta
ettäAurinkosiltiolisiitseollutmaskuliininen.Auringontyttärenfe-
miniininen,mahdollisestisinänsäaivanarkaaiseenuralilaisenmyto-
logiapohjaanperustuvahahmoonlänsisaamelaisillasaattavatsaada
lisäintensiteettiäskandinaavinaapureittenNeitsytMariankultista.

IdempänäAuringollajokatapauksessaonaivanselvästiollutmas-
kuliininenluonne.Turjansaamelaisetovatkutsuneetaurinkoanimel-
lä’aurinkomies’,piejjveollmyi.Tässäyhteydessäonhyvähuomata,et-
täNils-AslakValkeapääntunnetturunoteosBeaivi,Áhčážan(1988,
suom.Aurinko,isäni)edustaanimenomaantätäkantaa.(Auringosta
tarkemmin,ks.esim.Sergeyeva2000.)

Kuullaonesitettyyleismaailmallisestiolevandemoninen,ikäänkuin
”paha”taipotentiaalisestivaarallinenluonne.Esimerkiksisamoje-
ditsanovatauringonolevanylimmänjumalanNumin”hyväsilmä”
jakuuntaassen”pahasilmä”.Saamelaisillakinsilläonollutjossakin
määrintodellademoninenluonne:olihanÁhčešeatnijuurikuuntytär.

Vaikkaaurinkojakuumuodostavatsemanttisenparin,jossaaurin-
koliitetäänelämääylläpitäviinvoimiinjakuusitätuhoaviin,saame-
laisessaperinteessäkulkeemyöstoinenjuonne,jokatekeekuustahy-
vinambivalentin:kuukoettiinmyösporojenvasomisensuojelijaksi.

Itseasiassamyöstämäambivalenssionyleismaailmallinenjahel-
postiselittyvä:kuussaonitsessäänkasvavanjavähenevänkuundua-
lismi,jakasvavakuuonkaikkiallatulkittuikäänkuinelämääraken-
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tavaksi,asioillesuotuisaksijahyväksienteeksi,kuntaasväheneväkuu
onkoettupäinvastaisesti.Kuuhunliittyykaksinkertainensemantiikka,
yhtäältäaurinko−kuu-dualismijatoisaaltakuunsisäinendualismi.

Kuustaotettiinmerkkejäesim. tulevan lapsensuhteen.Kasvava
kuu”alullepanon”aikanamerkitsipoikalastajaväheneväkuutyt-
tölasta–poikalapsetolivattoivotumpiakuintyttölapset.Kasvavan
kuunaikanasyntyvänlapsenoletettiinmyösmenestyvänparemmin
kuinvähenevänkuunaikanasyntyneen.Tällaistenseikkojentähden
kuulleeikuitenkaantiedetäuhratun.

Mielikuvakuustaraskaanaolevanajasitensynnyttävänänaisena
ontokihelpostiymmärrettäväjauniversaali.Johdonmukaisestikuul-
lanäyttääolleenfeminiinistäluonnettasaamelaistraditiossa, jasille
uhrattavieneläintenpitiollanaaraspuolisia.Sukukansojentraditiosta
tiedetäänainakin,ettämaritovatmieltäneetkuunfeminiiniseksi.

Saamelaiset laskivatkuukaudenainauudestakuusta.Kuukausia
heilläoli13.Kuukoettiinerityisenkriittiseksikahdestivuodessa.Toi-
saaltaoli12-kuukautisenaurinkovuodenja13-kuukautisenkuuvuo-
denväliinjääväjakoaika,13.kuukausi,jokasattuijoulukuullejasiis
vuodenpimeimpäänaikaan.SetunnettiinnimelläBassemánnueli
’pyhäkuu’.Joulukuunkuukoettiinhelposti”vihaiseksijaärtyisäksi”,
kutenmuuanvanhalähdetoteaa.Senaikanaolikiellettyätehdämi-
täänmeluisaatyötäjaerityisestiolikiellettyäkehrätä.Bassemánnun
aikanajavarsinkinjouluaattonakatsottiinkaikenlaistenluonnon-ja
vainajahenkien,ns.jouluväenolevanerityisestiliikkeellä,jasenkinta-
kiaolikäyttäydyttävähiljaisestijasiivosti.Kehruukieltoliittyytähän:
myötäpäiväinenliikepidättiedesmenneitätässämaailmassajasitä
haluttiinvälttää.Tämäperustuuhyvinlaajastitunnettuunsääntöön,
jonkamukaanliikkuminenmyötäpäiväänkuuluuelävillejavastapäi-
väänvainajille.Bassemánnunaikanatiedetäänpaikoinuhratunkuul-
le(tai jouluväelle?)ruokauhriveneenmuotoisessatuohiropposessa.
Tämänveneuhrinontulkittunäkyvänjoillakinrumpukalvoilla(ks.
kuva8,kuvio12.).

Vuodentoinenkuukiertoelisuurinpiirteinhelmikuuolitoinen
kriittinenaika,muttasilloinkuuhunsuhtauduttiinaivaneritavalla.
Kuutaruokittiinsitomallakotiporojensarviinheinääsekälisäksime-
luttiinjaäänekkäästikutsuttiinkuuta.(Auringosta,kuustajatähdistä
saamelaisessamaailmankuvassa,ks.myösLundmark1982).
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Ukkosenjumalaoli jokojomainittuitäisempiensaamelaisryhmien
Tiermes2 taipohjoissaamenBaján taiBajánolmmái (< ’yläpuolella
oleva’), luulajansaamenÁdjá(’isoisä’), inarinsaamenÄijih(’vanha
mies’,vrt.suomenUkko)taieteläsaamelaistenHovragaellies(vanho-
jenlähteittenHoragalles).Viimemainittuonnimensäpuolestaselvästi
läntistälainaa(Thor+gaellies=’ukko’).

Ukkosenjumalallaonnoitarummuissavasarakädessään.Siihen
liittyviinkäsityksiinonehkätavallistaenemmänliittynytlaina-ainek-
sia,mikänäkyyesim.siinä,ettäukkostapidettiinpaholaisenlapsena
muttaJumalanottolapsena.Näinseoli luonteeltaansekäpahaettä
hyvä.Ukkosenjumalanpalvontaanliittyyerittäinmielenkiintoistase-
mantiikkaa.Rheeninmukaanuhripuunpitiollasiiskoivua–ylisen
maailmanepiteetti–muttasepystytettiinylösalaisin.Uhrimeninäin
tehtäessä”alaspäin”.Tämätuntuuperiaatteessaristiriitaiselta,mut-
taselittyyaivanluontevastiukkosenhybridiluonteella.Pelottavuu-
tensajohdostaukkosenjumalallakoettiinsiisolevanalistaluonnetta
siitähuolimattaettäsetopografisestisijoittuiylöstaivaalle.Edelleen
ukkosenjumalalleuhrattavanteuraanoikeaankorvaanolineulottava
merkiksiharmaavillalanka:eivalkoinenkutenyleensäluonnonju-
maluuksilleuhrattaessataipunainen,kutenolitapanaseidalleuhrat-
taessa,taimusta,kutenolisiollutlaita,josolisiuhrattualisillejuma-
lille–vaanpoikkeuksellisestiharmaa.

Lapio kädessä rumpujen yläsegmentissä kuvattu ihmishahmo on
Bieggagállis,’tuulimies’.Tuulimiehenmerkitysainakinpeuranmetsäs-
tyksenjaporoelinkeinonkannaltaonollutvarsinsuuri,koskapeu-
roillajaporoillaontaipumuskulkeavastatuuleen.Näinpitkäaikainen
yksipuolinentuulisaattoiviedäpeuraelonkauaksi,jasillointuulimie-
helleoliuhrattava.Inarinsaamelaistentiedetäänuhranneentuulimie-
helleInarinkirkonkylältälänteenolevillaPiegg-oaivadz-tuntureillaeli
suomeksiTuulispäillä.

2 Luultavastinäinolimyösjoammoinkuolleessakeminlapissa,silläsenmui-
naisellapuhuma-alueellatunnetaanTiermes-alkuisiapaikannimiä,jaKemi-
järvenTermisvaarantiedetäänolleenmuinainenpalvontapaikka).



232

RistoPulkkinen

Maanpiirinjumalat

Moniajumaliasaivatpalvoajaniilleuhratavainmiehet;Radien ja
Aurinkoolivattästäpoikkeuksia.Naisillaoliomatjumaluutensa,ns.
áhkká-jumalat,MáttaráhkkájahänentyttärensäSáráhkká,Juksáhkká
(’jousiakka’)jaUksáhkká(’oviakka’).Nämäasuivatkodanallanais-
tensakraalillavyöhykkeellämiestensakraaliavyöhykettäboaššuavas-
tapäätä.

Sáráhkkánetymologiasaattaapalautualuomistatarkoittavaansa-
naan,siis’luovanainen’,’luojatar’.Sitäonpyrittypalauttamaanmyös
halkomistataihaaraa(sárastit, ’halkoa’,sárri, ’haara’)tarkoittavaan
sanaan,mikäsekintietystivoidaanassosioidasynnytykseen.Rumpu-
kalvoillaSáráhkkánsymbolinaonhaarakeppiäkantavanaishahmo.
SynnytyksenhelpottamiseksisaamelaisillaolitapanahalkojaSáráhk-
kánkunniaksi.Sekinkäyyksiintämänetymologiankanssa.

Nämäjumalattaret liittyiväterityisestisuvunjatkamiseen.Länsi-
saamelaisetsanoivat,ettäihmissielutulialunperintaivaanjumalaRa-
dienilta.TämäantoisenensinMadder-Attje-nimisellejumaluudelle,
jokaonsuppeallalänsisaamelaisellaalueellatunnettuMáttaráhkkán
puoliso.Madder-Attja luovuttisielunedelleenMáttaráhkkálle, joka
puolestaanluovuttisentyttärilleen.TämäoliitseasiassaMáttaráhk-
kánainoaroolikokoproseduurissa.Hänentyttärensähoitivatkaiken
konkreettisensenjälkeen.

Sáráhkká kasvatti nyt lihan sielun ympärille, ja Juksáhkká taas
vaihtoi lapsensukupuolentytöstäpojaksi– joshänelleoliuhrattu
tarpeeksi(sukupuolipääteltiinkuunoraakkelista).Samoinhänpiti
huolen,ettämetsästyksenjumala(Leaibeolmmái)tekilapsestahyvän
metsästäjän.Juksáhkkán tunnistaarumpukalvoillasenkädessäole-
vastajousesta.Uksáhkkápuolestaanolieräänlainentuonpuoleinen
lapsenvahti,jokapitiovellavartiotajaestilastajoutumastaonnetto-
muuksiin.Erityisestilapsivuoteessaolevatnaisetuhrasivatáhkká-ju-
malattarille,varsinkinSáráhkkálle,koskatämäauttoisynnytyksessä.

Naistenáhkká-kulttiinkuuluivaterilaisetpienetjuomauhrit,nais-
tenkeskinäisetruokauhritjaesim.naaraspuolisenkoiranuhraami-
nen–joidenkintietojenmukaanelävänähautaamalla–ennensyn-
nytystä.Áhkká-jumalattarienkuvattavataanuseinnoitarummuilla
helpostitunnistettavanaryhmänä(ks.kuva8.,kuviot38–40.).
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Siinävaiheessa,kunsaamelaisenmuinaisuskonklassiset lähteet
laadittiin,oliáhkká-jumaltenympärillejoehtinytmuodostuakristil-
lisperäistäsynkretismiä.Saamelaisettunsivateräänlaisenehtoollisen,
jossahesöivätjuustoajajoivatvettäRadieninruumiinajaSáráhkkán
verenä.SamallamoninpaikoinMáttaráhkká javarsinkinSáráhkká
olivattulleetmyösmiestensuosimiksijumaliksi,mikävoidaantulkita
katolisenMaria-kultinheijastumaksi.

Aikaisemmin tulkittiin suoraviivaisesti, ettäáhkká-jumalattaret
olisivatperuavainajanpalvonnastajaettäneliittyisiväthämärtyneel-
lätavallasáiva-ajatukseen.Perustelunaolilähinnäkodanalaisuus,siis
perhekohtaisuus.Vaikkasaamelaiseteivätoleselittäneetáhkká-juma-
lattariaperhe-taisukukohtaisiksi,kodanalaisuustekeeniistäerään-
laisiakoti-taiperhejumalia.Edelleentulkintaatukeese,ettäheille
uhraaminen tapahtui”alaspäin”, uhripuu nurinpäin käännettynä.
Vaikkaáhkká-jumalattariaontässäkäsiteltymaanpiirinjumalina,yh-
tähyvinheidätvoidaantulkitamaanalisiksi.

Toinensuosittuselitysperusteonollutskandinaavisetnornat,joi-
taolikolme:mennyttä,nykyaikaajatulevaaedustavatkohtalottaret
Urd,Verdand jaSkuld.Nämäpunoivatihmisenelämänlankaamaa-
ilmapuuYggdrasilin juurella.Vanhassatutkimuskirjallisuudessaon
arveltuedelleen,ettäMáttáráhkka–Madder-Attjestapuhumattakaan
–edustaisi jonkinmoista läntisten, systemaattisempaamytologista
ajatteluaedustavienvaikutteittenjohdostasyntynyttäspekulaatiota.
Tämämerkitsisisiis,ettäkonkreettisiatehtäviäsuorittavatkolmety-
tärtäolisivatalkuperäisempiä,joskinhekinsiisvieraastakulttuurista
omaksuttujajasitensuhteellisennuoriilmiö.AjatusMáttaráhkkás-
taspekulaatiotuotteenaeisinänsäolemahdoton,muttasenuskotta-
vuuttaheikentääpahastiMáttaráhkkányleissaamelaisuus;juurihän
onáhkká-perheenjäsenistälaajimmintunnettu.

Synnytyksenjumalattarelle löytyyfunktionaalisiavastineitaSipe-
riansuomensukuisiltakansoilta.Nämäkeskisen,ihmistenmaailman
feminiiniset jumaluudetovatnimenomaanolleetnaistenjavarsin-
kinsynnyttäviennaistensuojelijoita:hantienMiχ-Imi,nenetsienJa-
Neba, jne., jotkakaikkimerkitsevät ’Maa-Emoa’.Samojedinparissa
tällejumaluudelleolitapanasaamelaistentapaanuhrataeläväkoira.
Onvaikeaajatella,ettätämäolisisattumaa.Saattaaollaniinkin,että
Máttaráhkkáonalkuperäinenkantauralilaiseenkuvastoonpalautu-
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vahahmojaettähänentyttärensäennemmin–kentiesjuurinornien
vaikutuksesta–ovatsekundaarinenilmiö.(Àhkká-jumalattarista,ks.
Ränk1949tai1955.)

LähinnäeteläisessäNorjanLapissasekäEtelä-Norlannissatunnetun
metsästyksenjumalannimiLeaibeolmmáimerkitsee’leppämiestä’,ja
punainenlepänkuorimehuolihänenerityinentunnuksensa.Eräiden
tietojenmukaanLeaibeolmmáiolisiolluterityisestikarhunsuojelija,
jotakarhunmetsästykseenlähdettäessärukoiltiinolemaanavustamat-
takarhuajasitensallimaanmetsämiestenaikeet.Leaibeolmmáioli,
kutenkaikkimetsästyksenliittyvä,naisilletabu.

Maanalisetjumalat

Keskeinenmaanalinenjumaluusolivainajalan(Jábmiidaibmu)hal-
litsija, jokasaamelaisillakinvahvantraditionmukaanolinaispuoli-
nen,Jábmiidáhkka.Hänelläoliselvästiambivalenttiluonne.Jábmii-
daibmuaeisinänsäkoettumitenkäänkammottavaksipaikaksi,vaan
Jábmiidáhkkáolikutakuinkinonnellisenolotilanvaltiatar(vainajalan
oloista,ks.antropologia).Vainajasielujavaivasikuitenkinikäväsu-
kulaisiaankohtaan.Jábmiidáhkkásallisiksivainajasielujentoisinaan
aiheuttaaelävillevakavia sairauksia.Kunnämäsieppasivatelävän
ihmisen–yleensäjonkunsukulaisensa–sielunmaanpäältäaliseen
maailmaan,seurauksenaolikoomaanjakuolemaanjohtavasairaus,
uskontotieteellisesti ilmaistunasielunmenetyksentila.Sevaatisha-
maaninmatkaaJábmiidaibmuunhankkimaansielutakaisin.Mikäli
tähänsuostutttiin,Jábmiidáhkkávaatiuhrejakorvaukseksi.

Naispuolinenalisenmaailman,vainajalanhallitsijaeikuulunut
kantauralilaiseenkuvastoon,jossasellaiseksiyleensämainitaanluoja-
jumalanluomistyössäavustavamuttapetolliseksiosoittautuvamies-
puolinenapulainen.Näyttääsiltä,ettämonissamytologioissa(mm.
suomalaisilla)tämäsittemminonkorvautunutnaispuolisella.Jábmii-
dáhkkáeikentiesoleollutsaamelaistenalkuperäinenvainajalanhal-
litsija.SaamelaistenJábmiidáhkkanjasuomalaistenLouhenideaseu-
raakylläkinselkeästipohjoistenkulttuurientuonpuoleisenlogiikkaa,
jonkamukaantuonpuoleisessakaikkiontoisin(kunmieshallitsee
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maanpäällä,manalassahallitseenainen),jasesaattaaollaseuraus-
takulttuurienmahdollisestakehittymisestätiukempaapatriarkaali-
suuttakohti.

RutoeliRotataiRuotta(nämänimetovatvanhojenlähteittenkäyt-
tämiä;eteläsaamelaisessamuodossasekuuluuRuohtta)onluonneh-
dittusaamelaistentautidemoniksi.Senetymologiaonepävarma;ym-
märrettävästisitäonpyrittypalauttamaanrutto-sanaan.Seonollut
tunnettulähinnäläntisten,nykyistenNorjanjaRuotsinsaamelaisten
parissa.JensKildal(1730-l.) mukaanRuto lähetti ihmistenpariin
sairauksia,joistapyrittiinensineroonuhraamallataivaanjumalaRa-
dienille.Elleitämäauttanut,uhrattiinRutollekokonainenhevonen
hautaamallasemaahan.Kildaltoteaa,ettähevonenuhrattiinsiinä
tarkoituksessa,ettäRotasilläratsastaisisilläkotiinsa”Rotaymoon”.On
mahdollistamyös,etteikysymyksessäollutvarsinaisestiuhriRutolle
vaantransitioriitti,jossatautisiirrettiinhevoseenjasenmukanahau-
dattiin.Tällemenettelylletiedetäänsiperialaisiavastineita.

Rutoaonpidettylainattunaelementtinäsaamelaisessamaailman-
kuvassajosaamelaiskulttuureillemuutoinvieraanhevossymboliikan
perusteella.Sevoisiviitatarutonnopeaanleviämistapaan.Rutonsym-
bolinoitarummuillaonhevonentairatsastajahahmo(ks.kuva4,ku-
vio30jakuva8.,kuvio33.).Sitätavataanainoastaanläntisilläaurin-
kokeskisillärummuilla, jasesijoittuuainarummunkehälläolevia
symbolejavastapäivään”lukien”(ks.noitarumpu)mahdollisimman
kauaksitaivaanjumalaRadienista–useinvälissäonvieläikäänkuin
”seinä”.Tämäkuvioonns.ristbalkes,”kristitynpolku”eliei-saame-
laistenelämänpiiri.SenpaikkaRadieninjaRutonvälissäontulkinnal-
lisestihaastava;onvaikeasano,assosioituukoseenemmänedelliseen
vaijälkimmäiseen(kuva4.).

VanhempikirjallisuusyhdistääRutonskandinaavienOdiniin,jolla
olivahvastikuolemanjumalanluonnettajajollaolikäytössäänkah-
deksanjalkainenhevonen,Sleipnir.Kristillistenvaikutteitten tuot-
tamapaholaishahmoRuto tuskinon,sillätähänrooliinontarjolla
muitaluultavastimyöhäisiähahmoja,kutenNubbiOlmmái(eufemis-
mi,’ToinenMies’),PahaEngeljne.Itseajatustautidemonistataiylei-
semminkosmoksenpimeitten,tuhoavienvoimienhallitsijastasaat-
taakuitenkinollahyvinarkaainenjasillelöytyysiperialaisiaedustajia
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Kuva4.Pilkutvainajalaaesittävänkeonyhteydessäilmentävättodennä-
köisestituonpuoleistavaarallisuutta,manaa.VainajalanyläpuolellaRuto
jasenasumusjasenyläpuolellaei-saamelaistenelämänpiiri,ristbalkes.
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(esim.marienKeremet,udmurttienLud taisamojedienNgaa).Tä-
mänperusajatuksenympärilleonkylläsittemminvoinutkiertyäpiir-
teitäniinOdinistakuinkristittyjentuntemastapaholaisesta.Mikäli
Rutonnimitodellatuleerutto-sanasta,sesaattaaollaperualäntiselle
saamelaisalueellakinlevinneestäruttoepidemiasta,jasenaiheuttama
kollektiivinenjärkytysonmyösvoinutnostaaRutonpainoarvoasikä-
läisessäsaamelaisessajumalkuvastossa.Varhaisemmantutkimuksen
perusvirheitäonkinollutse,ettähetikunjonkinilmiönjokinpiirre
onvoitunäyttäälainaksi,samallaonoletettunäytetynlainaksiitseil-
miökin.

Ruton”toimenkuva”onsaattanutainakinpaikoinollaollutlaajem-
pikin.ViimekädessäThomasvonWesteniltäperäisinolevientietojen
mukaansaamelaisetpalvelivatsekäRadienia,jolle”valokuului”,että
Rutoa,”pimeydenisää”.Rutooliöistenaktiviteettienkannaltaratkai-
sevassaasemassa,jailmeisestiRutoaonpalveltuainakinpaikoinmyös
muulloinkuinsairaustapauksissa.JesseninmukaanRutolleuhrattaes-
saolisiotettuhonkapuustaoksiauhripuuksi.Havupuuonyleiseuraa-
sialaisittainluonutyhteydenaliseenmaailmaan.(Rutosta,ks.Mebius
1968:103–129;Ränk1981ja1985sekäPettersson1985).

Haltijatja”kanssaeläjät”

Mitäänsystemaattistakäsitystäluonnonpaikkojenhaltijoistasaame-
laisillaeinäytäolleen,vaanskandinaavienjasuomalaistenrikastahal-
tijaperinnettäovatsaamelaisessamielenmaisemassaehkävastanneet
seitojenkunnioitussekämaahisiajastállujakoskevatkäsitykset.Edel-
lisetolivatluonteeltaanheikostitaieilainkaanpersonoituja(ks.sei-
dat),javiimemainitutpuolestaanolivatlähinnänäkymättömiäkans-
saeläjiä, joidenintressitjärkeväihminenottiarjessaanhuomioon−
aivanymmärrettävästimaanpinnanallaasuvatmaahisetsuuttuivat,
josjokupystyttikotansaaivanniidenasunnonpäälle. Paikanhalti-
joilletyypillistätietynalueen,paikantaireviirinhallitsijanluonnetta
niilläeikuitenkaanvarsinaisestiollut.
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Maahiset

Maanalaisetolennoteivätedustaleimallisestisaamelaistaperinnettä,
vaanniitäovattunteneetkaikkipohjoisetkansat,myösskandinaavit,
virolaisetjasaksalaiset.Saamelaisilleneovatolleetkuitenkinhyvin
keskeisiäjaniilläonollutmonenlaisianimityksiä,kutengufihtarjaul-
da.Luulajan-japiitimensaamelaisetovattunteneetnimityksenganij
(luulajansaami;mon.gadniha),jolleeilöydyetymologiaajajokalie-
neealkuperäinensaamelainennimitysnäilleolennoille.Kaksiedellis-
tänimitystäpalautuumuinaisskandinaavisiinilmaisuihin.Käytäm-
menäistäolennoistatässäartikkelissayleisnimitystämaahiset.

Perinteessämaahisialuonnehtiitiettyambivalenssi.Maahisetku-
vataanlähessamanlaisiksikuinihmiset,muttaneolivat–ainakinvar-
haisemmaksioletettavassaperinteessä–kauniimpiajarikkaampia.
Ihmistenjamaahistenvälilläolivuorovaikutustajakommunikaatio-
ta;maahisetpuhuivatsaamea.Kerrottiin,ettäjotkutmiehetolivaton-
nistuneetsaamaanmaahistytönvaimokseentaihankkimaanitselleen
maahistenporokarjaa.Toisinaanmaahisetantoivatkineläimiäänsel-
laisillejoistapitivät,muttakarjansaattoimyössaadaomakseenon-
nistumallaheittämäänjonkin”väekkään”esineen,yleensäpuukon,
maahisenparttionylitse.Monetkertoivatmyösolleensamaahisten
luona,”vuoressa”tai”maanalla”kestitystänauttimassajajoikaamas-
samaahistenkanssa;maahisetkunolivathyviäjoikaajia.Nepitivät
myöslapinasuajaarvostivatsiivoajahyvääkäytöstä.Nesaattoivat
myösneuvoakäytännönasioissajakertoatulevasta.Maahisetolivat
siisselvästihyväntahtoisiajaanteliaita, joskintiettyänormikuuliai-
suuttavaativia.Vaikuttaasiltä,ettämaahisetkuvataanjollakintapaa
ideaalisiksisaamelaisiksi.Voisiajatella,ettäneovateräänlainentoi-
veenprojektio;mielikuvasiitä,millaistaelämävoisiolla,joselettäisiin
täydellisessämaailmassa.Tässämielessämaahisettulevatkyllähyvin
lähellesáiva-väkeä.

Maahisillaolimyösmyöhäisperinteessäkorostuvapimeäpuolen-
sa:maahisetmieluustivaihtoivatitselleenihmistenlapsia,jatoisinaan
nesaattoivatkiusatasellaisiaihmisiä, joistaeivätpitäneet.Ruotsin-
saamelainenkirjailijaJohanTurikertoovaihdokkaidenolevanmaa-
histeniäkkäitävanhempia,jotkanetällätavallaantavatihmisillehoi-
dettaviksi.Tämäselittää,miksimaahisvaihdokkaatkaikistamaahisiin
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liitetyistäpositiivisistapiirteistähuolimattaovattavallisialapsiaru-
mempiaja ihmistenkannaltavastenmielisiä.Käytännössäkehitys-
vammaisuustaimuunlainenpoikkeavuussaitällätavallasosiaalisesti
hyväksyttävänselityksensä.Maahistenvaihdokkaitavastaansuojau-
duttiinvarhaisemmassaperinteessämm.raudantaihopeanvoimalla
eliväellä:rauta-taihopeaesinekomsiossaestimaahisiavaihtamasta
lasta.Myöhemmässäperinteessäsamassatehtävässäkäytettiinesim.
virsikirjanlehteä.Maahistenkatsottiinkavahtavankristillisiäsym-
boleja.ErityisendemonisenkuvauksenmaahisistamaalaaLarsLevi
Laestadiussaarnoissaan.Niissämaahinenonsuorastaankääntymät-
tömäntaimuotojumalisenihmisenvertauskuva.Lappalaistenmy-
tologiankatkelmissaanLaestadiusantaamaahisesta taaskokonaan
toisenlaisenkuvan.Sevastaaidealisoitujasáiva-olentojajaperustuu
varhaisempaanmaahisperinteeseensiinämissäpostillojenmaahisku-
vaedustaamyöhäisperinteenpuhtaaksiviljelyä.(Maahisista,ks.myös
Laestadius2000sekäOutakoski1991.)

Stállu

Tietynlainenkanssaeläjäolimyösstállu.Siinämissämaahinenvoi-
daantulkitaeräänlaiseksiideaali-ihmiseksi,stállupuolestaanolimaa-
ilmanpimeänpuolenvastapariihmiselle.Stállu-perinnetunnetaan
lähinnätarinoista,jaonvaikeasanoa,missämäärinstállunolemassa-
oloonontodellauskottu.

Stálluoliihmistämuistuttava,hiemantätäsuurempiolento.Seoli
pahantahtoinenjapersoihmislihalle;vahvakylläkinmuttaenemmän
taivähemmänkömpelöjatyhmä.Silläoliainarikkauksiamukanaan.
Monensaamelaisensanottiinpainineensenkanssajataitavuudellaan
taioveluudellaanvoittaneensen.Näinselittyimyösjoidenkinsaame-
laissukujenvarakkuus.Yleensätämäerämaanhirviökohdattiintun-
turissasiten,ettäseoliyksinainoastaankoiransakanssa.Stállunkans-
saottelevanpititunteaperinne.Stálluaeisaanuttappaasenomalla
veitsellä,vaikkasesitämahdollisuuttatarjosikin,silläveitsikääntyi
silloiniskijäävasten.Myösstállunkoirapititappaa,sillämuutense
nuoliisäntänsähaavatjastálluheräsiuudelleenhenkiin.

Ainakin itäsaamelaisittain stálluassosioidaanvahvastikarhuun.
Koltan-jakildininsaamelaisillataallonsamanaikaisestihirviöhah-
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mojakarhu.Heillätaallonsaanutkarhunpiirteetjasaamalla taall
onkorvannutvanhemmankarhuatarkoittavansanan.Yleissaamelai-
sestisanotaanstállunlisäksiviheltelevän–mikäjälleentuomieleen
karhun.Samoinstálluesiintyyyleensäyksin,jasamaantapaankarhu
eiolemikäänlaumaeläin.Eteläsaamelaisellealueellepäinedettäessä
stállutosinsaayhäihmismäisempiäpiirteitäjakerrotaanmyösstál-
lu-perheistäjne.Näissäkintapauksissa stálluunliittyyuseinkanni-
baalimotiivi,elistállusyöomanlapsensa.Samaauskottiinaikoinaan
naaraskarhusta,eliettäseaavistaessaantulevansatapetuksisyöomat
jälkeläisensä.

Stállu-sananetymologiaonepävarma.Sitäonpyrittyjohtamaan
norjansanastaståle,’iso,voimakasmies’,jaonmyösajateltu,ettäse
voisipalautuasamaankantasanaankuinruotsinstål,’teräs’.Kaksois-
konsonanttialkuviittaamyöhäiseenlainautumiseen.

LarsLeviLaestadiusonmytologiassaanvakuuttunutsiitä,ettästál-
luolimuistumasaamelaisiaahdistelleistaviikingeistä, jaettäsiihen
sittemminolikerrostunutmyöspirkkalaisverottajienhahmoja.Tä-
mäselitys, jokamyöhemminkinonsaanutkannatusta,voisinänsä
pitääpaikkansa,muttasitäeijälleentarvitseolettaaainoaksi.Siperia-
laistenvastineidenperusteellavoidaanarvella,ettäriippumattastál-
lu-sanansuhteellisestamyöhäisyydestäjatämänolennonympärille
myöhemminehkäkiertyneestähistoriallisestaperinteestäitseperus-
hahmosaattaaollahyvinkinarkaainenjapalautuaainauralilaiseen
kulttuuripiiriinasti.

Stállu-perinteenvanhuuteenviittaamyösse,ettäsillänäyttääole-
vanarkaaisia,joskinhyvinhämärtyneitäastraalimytologisiayhteyk-
siä.Stállunsanottiinolevankuunpoika;toistentietojenmukaanhän
olikuuntyttärenÁhčešeatninpuoliso.Niinpäsaduissasaattoitapah-
tuaniinkin,ettäjoulukuunkuumuuttuistálluksi.Kunstálluonkuun
sukuajaihminen(saamelainen)taasonsukuaauringolle,saaihmisen
jastállunjännitekosmisenkaikupohjan.

Stállu-tarinoihinsisältyyuseinhyvinsadistisiayksityiskohtia–hy-
vinuseinjuurisaamelainenkohteleestálluahyvinraa’astijasäälimät-
tömästisenjälkeen,kuntämätoimintaensinonmotivoituesim.an-
tamallastállunsyödäjonkunsaamelaisenlapsista.(kuva5.)Stállussa
saattaaaivanaidossapsykoanalyyttisessamielessäollakysymyssadis-
tisenosavietinilmenemästä,silläeroottistanäkökulmaauseinsuoras-
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taanalleviivataan.Useintarinoissastálluonkiinnostunutnaimaan
ihmistytöntaionmennythänenkanssaannaimisiinmuttasittensyö-
kintämänsuihinsa.Isä-hirviöksistálluntulkitsiaikoinaanElielLa-
gerkrantz(1950).Tarinoissastálluuseinkastroidaan,jatämäkoros-
tusonsäilynytaina1960-talletettuihintarinatoisintoihinasti,ts.se
ontulkittavahyvinkeskeiseksijasaamelaisyhteisöävahvastipuhutel-
leeksimotiiviksi.

Myöhäistraditioontehnytstállustans.fiktin,johonaikuiseteivät
uskoneetmuttajollalapsiaonpeloteltu.Josvanhempienpoissaolles-
salapsetmekastivat,siitäsuivaantunutstállusaattoimuuttaaperheen
porotkiviksi.Joulu-stállu(juovlastállu)kuuluutähändegeneroitu-
neeseenperinteeseen.Sekinolifikti,jollalapsiaonpeloteltujoului-
sinolemaanhiljaajasiivosti.Joulunallakodanedustapitimyöspitää
puhtaanakaikestaroskasta,jottajoulu-stállunraitoeitarttuisisiihen
kiinni.Joulu-stallullakinonkuitenkinmytologinentaustansasikäli,
ettästalluntodellauskottiinkuuntapaan(ks.edelläkuujaBassemán-

Kuva5.Saamelaislapsenkuvassa1930-luvultastálluonsaanutsillealun
perinkuulumattomatsarvet,piruntunnusmerkit.Kuutaivaallaviittaa
varmastiyöaikaan,muttatoisaaltastállullaolimyöserityissuhdesiihen.
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nu)olevanjoulunaihmisenkannaltaerityisenkriittinen.(Stállusta,
ks.myösSteen1967).Aivanviimeaikaisessaperinteessästállustaon
muodostunutsatujenhahmo,leikkimotiiviyms.

Käsityksetihmisestä:antropologia

Koko luontooli saamelaisilleelävä, jakaikillaelollisillaolennoilla
olisielu.Sielu-sanaakäytetääntässäteknisenäterminäsenvahvois-
talänsimais-kristillisistäkonnotaatioistahuolimattaviittamaanelol-
lisenolennonruumiistariippumattomaanhenkiseenulottuvuuteen.
Eläinsielutolivatjälleensyntymisenkierrossa,janäinnäyttääolleen
asianlaitamyösihmissielulla, joskinsukukohtaisesti jaajallisestira-
joitetusti.

Saamelaistensielukäsitysolipluralistinen,ts.onollut(joskinehkä
lausumattomasti)useitasellaisiahenkisiäulottuvuuksia,joitatutki-
musnäkökulmastavoidaannimittääsieluiksi.Ensiksioliruumiintoi-
mintojaylläpitäväsielueliuskontotieteellisestiruumissielu.Toise-
naolisielu,jokaolijossakinmäärinruumiistajafyysisestäelämästä
riippumaton.Sesaattoiliikkuaruumiinulkopuolellavapaaehtoisesti
esim.unenaikanatai”hukkaanjoutuneena”.Silläoliennaltamäärätty
elinaikansajokoruumiinyhteydessätaisenulkopuolella.Seolimyös
persoonallisuuttakantanut,sukukohtaisesti jälleensyntyväsielu, ja
silläolijonkinlainenhämärtynytyhteysluurankoon.Tätänimitetään
uskontotieteellisestivapaasieluksi.Kolmantenaonerotettavans.hal-
tijasielu,jokanäyttäytyiuseinetiäisenä,ihmisensaapumistaennakoi-
vanavisionataimuunaenteenä.Seoli”omistajansa”näköinen,erään-
lainensielullinenkaksoisolento.Etiäinen,ovdasaš,onhyvinkeskeinen
asiamyössaamelaisessanykyfolkloressa.

Emmetiedä,onkosaamelaisilla joskusollutomatnimityksensä
näillesieluille,kutenonlaitamonissaSiperiankielissäjakutenon
arveltuolleenmyössuomessa(löyly=ruumissielu, itse=vapaasie-
lu).Saamelaisetovatkäyttäneet(pohjoissaamen)nimityksiäheagga
(vrt.suomenhenki),lievla(vrt.suomenlöyly)sekäsiellu,jokatietysti
ongermaanilaina.Historiallistenlähteittenperusteellaeivoidasanoa,
mihinsieluun(uskontotieteellisestierotellen)nämänimityksetolisi-
vaterityisestikytkeytyneet.
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Ruumissieluoliyksinkertainenasia:kunhenkilähtiruumiista,fyy-
sinenkuolematuli.Vapaasielutaassaattoipoistuaruumiistamonis-
satilanteissa,kutenunessa,shamaanintranssissajasielunmenetyksen
tilassa,mikämerkitsitajuttomuudentaikoomanaiheuttanuttavaka-
vaasairautta.Sairaan(vapaa)sieluolisilloinjoutunutjollakintavalla
”hukkaan”.Yleensäsenajateltiintulleenvainajasielujenkaappaamak-
sijajoutuneenniidenvangiksivainajalaan;nämäkunikävöiväteläviä
luokseen.Juuritämäpiirretekivainajasieluistaerityisenuhkaavia,ja
samallasemuodostaaperustansaamelaiselleshamanistiselleparan-
nusnäytelmälle(ks.shamanismi).

Jälleensyntyvänvapaasieluntyyssijanäyttäjollakintapaaolleenih-
misen(jamyöseläimen)luuranko.Läntistenlähteidenmukaanluu-
rangossaasuneenelämänprinsiipinsaattoiluodaainoastaanRadien,
jasenhänlähettiMáttaráhkkálle, jokapuolestaansijoittisentule-
vanäidinkohtuun.  Ihmisenkuoltuavainajalassavaikuttavatvoi-
matsaattoivatpuolestaanluodaihmiselleuudenvainajalaruumiin,
josluurankooliehjäjakokonainen(noidankuitenkinajateltiinsaa-
vanuudenruuminsáivassa,ks.sáivajanoitalaitos).Ihmisensiisus-
kottiinviettävänvainajalassasuurinpiirteinsamantapaistafyysistä
elämääkuinmaanpäälläkin.Ajatusselittääsen,miksisaamelaiset
ovatpelänneethukkumallataipetojensyömäksijoutumallakuole-
mista:ihminen,jonkaruumisjaluurankokatoaataikertakaikkiaan
tuhoutuu,eivoinutsaadauuttaruumistavainajalassajasiksiolise-
kinepäselvää,haluaisikohänsinnemennä.Ehkäpähänjäisikinvä-
litilaankummittelemaanjaaiheuttamaanongelmia?Kansanuskon
kannaltaonnettomuudessakuoleminenolisikälikinongelmallinen,
ettäsesaattoiollaennenaikainen,siistapahtuaennenkuinihmiselle
määrätty–senmäärääjääeitraditiotäsmennä–elinaikaolikulunut
loppuun,jasilloinihmisensielujokatapauksessajäivälitilaankum-
mittelemaan.

Ilmeisestisamastaluurankoonliittyvästäuskomuksellisestasyystä
saamelainenpitierityisestikarhukultissahuolensiitä,ettäluuranko
pysyitäydellisenä.Periaateuhreissaolise,ettäjumalakylläpystyikas-
vattamaanlihanluittenympärille,jotenjoshänsailuurangon,seoli
käytännössäsamaasiakuinsaadakokoeläin.Näinollenlihanihmi-
setsaattoivathuolettaitsesyödä.Tämäjohtiuhripaikoillavietettyihin
yhteysuhrikesteihin.
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Myösteuras-jasaaliseläintenluutkoottiinhuolellisesti,eikäedes
turkiseläimenraatosaanutjäädäpetojensaaliiksi.Enontekiölläsa-
nottiinPaavoRavilan1930-luvullakeräämientietojenmukaan(Ra-
vila1934)ettäporonluutoli tarkoinkoottavajavietäväjonnekin
mättäikköön.”Sinneneolisiunattavajasamallarukoiltava,ettäniis-
tätulisiuusiaporoja.”Lintujenluutkinkoottiinsamallatavallamut-
tariittikunveipään,selkäranganjarintalastan.Kalanruodotpantiin
järveen.Vieläsiissotienvälisenäaikanauskomusluurangonmerki-
tyksestäeläinsielujenkierrossaoliEnontekiölläelävä.

Vainajala

Kiertelevää elämää viettävissä pyyntikulttuureissa suhtautuminen
vainajiinonollutpelokas.Kuolemantapauksensatuttuaruumiista
päästiineroonyksinkertaisestisiirtymälläpoispaikalta. Ihmisole-
muksennäkymättömänosan,sielun,puolestaanuskottiinlähtevän
matkallejonnekinkauaspoiselävienilmoilta,siirtyvänns.etävaina-
jalaan.Uralilaisittainseonsijainnuthorisontaalisestipohjoisessa,pit-
känvesitaipaleentakana,vaikkasamanaikaisestiseonkinmielletty
myösmaanalle.Saamelaisillasekuitenkinluultavastiedellätodetuis-
tavarhaistavaikutteistajohtuenonhahmotettukorostuneenverti-
kaalisestimaanalle.Horisontaalinenulottuvuustuleekylläkintoissi-
jaisenaesiinmm.shamaaninmatkankuvauksissa.

Vainajalassavietettiinenemmäntaivähemmänhyvääelämääsen
mukaan,mitenmaanpäälläkinolieletty.Saatuaanvainajalassauuden
ruuminedesmennytjatkoisiellävanhojenlähteidenmukaansaman-
kaltaistaelämääkuinmaanpäälläkin,jamyöshänenarvoasemansa
olisama.Uudessamaailmassakaikkioliperiaatteessasamankaltaista
vainsilläerotuksella,ettäkaikkioliantipodistaeliylösalaisin,nurin-
taitoisinpäin.Noitarummunkalvollanähdäänvainajavaipumassa
pääedellävainajalaan(ks.kuva9,kuvio21.).Noitarummuillavaina-
jalaontoisinaantikapuumainenkuvio,mikäsaattaaviitatavainajalan
osastoihin,taisittenvarsinkinläntisissäaurinkokeskisissärummuissa
seonkolmiomainen,nelikanttinentaikekomainenkuvio.Vainajalan
symbolinpaikkaolisegmenttijakoisenrummunalaosassajaaurinko-
keskisissärummuissalikitäydenvastapäiväisenkierroksenpäässäRa-
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dienistajamuistataivaajumalista(ks.kuvat1.ja4.).Kuitenkinvielä
kauempanaonRuto.

Jonkinlainenajatustuonpuoleisestapalkkiosta  jarangaistukses-
taolirakennettusisäänarkaaiseenkinvainajalakäsitykseen.Se,mi-
tenhyväksi ihmisenelämävainajalassamuodostui,riippuivahvan
perinteenmukaansiitä,mitenhänestäolieläessäänjoiuttu,ts.ihmi-
senmaineesta.Jokainenpyrkisiiselämäänsillätavalla,ettähänestä
joiuttaisiinpaljonjatietystikauniitasanojakäyttäen.Uskomuksella
onhelpostiymmärrettäväsosiaalinenfunktio.Toisaaltaontietojasii-
tä,ettäihminenelivainajalassayksilönävainniinkauankuinhänestä
joiuttiin,tainiinkuinsaamelaisetilmaisevat,hänetjoiuttiin.Yksilöl-
lisyydenmenettäminenmitäilmeisimminonkoettuhyvinnegatii-
visesti:siitäoliseurauksenase,etteivainajaenäävoinutollavuoro-
vaikutuksessaelävienkanssaeikämyöskäänsyntyäuudelleensuvun
lapsissa.Kunyksilöllinenmuistoolikalvennut,vainajamuuttuiosak-
sivainajahenkienkollektiivistakasvotontajoukkoa,suomalaisittain
”kalmanväkeä”.”Näkijät”saattoivathavaitasitävastakuolleenympä-
rillätairuumisreenpäällä,javäkimuodostisiistässäyhteydessäikään
kuintuonpuoleisenvastaanottokomitean.(Sielustajavainajalasta,ks.
Pettersson1957jaStrömbäck1956.)

Kuolleenkohtaaminenjaráimmahallan

Kuolemankanssatekemisiinjoutuminenonkansanuskossaambiva-
lenttiasia.Noidat(ks.shamanismi)olivattyökseentekemisissävai-
najahenkienkanssa,jamyösmyöhempienaikojentietäjätsaattoivat
saadaaikaanmonenlaisiamyönteisiäkinasioitavainajiinturvautu-
malla.Tavallistaihmistäkuolemajavainajatkuitenkinkammottivat,
jahänellenäidenkohtaaminensaattoivataiheuttaavoimattomuuden
tilan,jokauskontotieteellisestiontulkittumuistumaksisielunmene-
tyksestä.Saamelaisessaperinteessäsanottiinihmisentuolloinjoutu-
neenráimmahallan-tilaan,elipohjoisensuomeksi”raimautuneen”.
Tämäkoskeeerityisestins.eahpáraš-perinnettä.Eahpárašonsama
kuinsuomalaistenäpärä,siiskastamattomanakuollut(yleensätapet-
tu)kummittelevalapsivainaja.Äpäränkanssatekemisiinjoutuminen
koettiinhyvinahdistavaksi, jasejohtihelpostiráimmahallan-tilaan
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ja lopultajopakuolemaan. Samantyyppiseenvoimattomuudenti-
laanihminensaattoijoutuamyösruumiidentaivainajienjäännösten
läheisyydessä.Silläsaattaaollayhteysarkaaisiinsielukäsityksiin:pe-
lästyessäjokinsieluista–ehkähaltijasielu–saattoijättääihmisen,ja
seurauksenaoliahdistustajavoimattomuutta.

Ruumiinmullat kuuluvat vielä vainajaperinteeseen, ja ne liitty-
vätaiemminmainittuunkollektiiviseenhaipuneittenvainajasielu-
jenjoukkoon.Hautausmaanmullassauskottiinolevansitäpaljon.
Ruumistaotettuaainettataihautausmaanmultaasaatettiinpohjoi-
sentietäjäperinteessäsitenkäyttäävahingoittamistarkoituksiin.Lai-
tettunasalaavaikkapanaapurintaloonsejasiinäasuva”kalmanväki”
aiheuttikummittelua. Parapsykologiassapuhuttaisiinsilloinpolter-
geist-ilmiöstäeliräyhähengestä.Perinneonyhteistäsuomalaisilleja
saamelaisille,muttasaamelaistenparissaonolluterityisenpopulaa-
rians.ruumiinmultienjuottaminen.Jotakinvainajaperäistäainetta
liotettiinvaikkapaviinaantaikahviin,jajuomaatarjottiinpahaa-aa-
vistamattomalleuhrille.Ainesaattoiajaatämänihmisenhulluuden
tilaan.Ruumiinmultienjuottaminenoliyleistä–taisitäainakinylei-
sestipelättiinvieläviimevuosisadallaLapissa.

Shamanismi

Shamanismionkäsite,jokaonpaennutkaikkienhyväksymäämääri-
telmää.Kunpuhutaanshamanismistasiinämuodossakuinseesiin-
tyypohjoisenEuraasiankulttuureissa,voishamaaninkuitenkinon-
gelmittamääritellänäin:

Shamaanionyhteisönlegitimoima,henkienvaltuuttamajainspiroima,
tarvittaessatranssitilassasielunmatkojasuorittavaaktiivinenvälittäjäih-
mistenjatuonpuoleisenvoimienvälillä.(Kirjoittajanomamääritelmä
mm.PentikäisenjaHultkrantzintuotannonpohjalta).

Pohjoistenkulttuurienshamaanitarvitsisiissekähenkienettäyh-
teisönsä valtuutuksen eikä shamaaniksi voinut ryhtyä omin päin.
Apu-jasuojelushenkienmerkittävätroolitsekäshamaanintranssi
javaativissatilanteissatehtysielunmatkaovatolennaisiasisällölli-
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siäasioita.Shamaaniolipohjoisissakulttuureissaaktiivinenvälittäjä
tämän-jatuonpuoleisenvälillä.Määritelmärajaapoisns.possessio-
transsin, jonkayhteydessähengetvaltaavat”shamaanin”jahänon
heidänpassiivinenpuhetorvensa.

Shamaanintehtäväolisiistoimiavälittäjänätämän-jatuonpuo-
leisenvälillä.Kriisitilanteissahänpyrkipalauttamaanalkuperäisen
jaideaalinkosmoksentilan.Hyväänjatoimivaanmaailmanjärjestyk-
seenkuului,ettäihmisetelivätterveinä,ettätoimeentulooliriittävä
jaettäelävienjavainajienreviiritpysyivätriittävästierillään.Kaikki
nämäolivatasioita,joissasäännöllisestikuitenkinolimaailmanepä-
täydellisyydestäjohtuviaongelmia.Tässäkatsannossamikäänonnet-
tomuus,esim.vakavasairauseiollutluonteeltaanyksilöllinen.Vas-
toinkäymisetolivatsamallayhteisöllinenuhka:neosoittivat,ettähyvä
maailmanjärjestys, jokajoskusmyyttisenäalkuaikanaoliaiottupe-
rustaa,eiollutaivansellaisenaantoteutunut.Yksilönsairausosoitti,
ettäoikeamaailmanjärjestysolirakoillutelävienjakuolleittenrevii-
rienosalta–silläkutensielu-uskonyhteydessämainittiin,vakavan
sairaudenajateltiinaiheutuvansiitä,ettäsairaan(vapaa)sieluolijou-
tunutvainajienkaappaamaksi.Yleisinkeinotällöinoliuhrata,mutta
seeiainariittänyt,vaanuseintarvittiinlisäksishamaaninpalveluksia.
Shamaanikykenitoimimaantuonpuoleisensuhteensuoremmin;hän
saattoisuorastaanmennätuonpuoleiseenjahoitaasielläasiatkun-
toon.Häntävoiverrataastronauttiin,jokameneeavaruuteenkorjaa-
mansatelliitin,jotamaastakäsineivoidasaadakuntoon.

Saamelainenshamaani,noaidi

Saamelainenshamaanitunnettiinnimityksellänoaidi(vrt.suomen
noita).Häntäavustaneethengettunnettiinsáiva-henkinä(ks.sáiva).
Eläinhahmoisetns.apuhengetolivatnoidanrinnallakonkreettisissa
tilanteissajanoitasaattoisielunmatkalla jokoliikkuaapuhenkensä
hahmossataitämänopastamana.Yleissaamelaisestituonpuoleinen
peurahärkäolinoidanalterego.Jossesaisurmansaesim.taistelussa
toisennoidanpeura-henkeävastaan,täytyimyössenisännänkuolla.
Tuonpuoleinenlintuolisanansaattajahorisontaalisessamaailmassaja
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mahdollisestiopasylisenmaailmanmatkoilla–näistäeikuitenkaan
dokumenteissaolemitääntietoa.Tuonpuoleinenkalataikäärmeoli
opasalisenmaailmanmatkoilla

Keskisessä,horisontaalisessamaailmassanoitasaattoiliikkuamin-
kätahansaapuhengenhahmossa.Lisäksinoidallaoliantropomorfisia
eliihmishahmoisiatuonpuoleisiaauttajia.Nämäolivatns.suojelus-
henkiä, jotkaneuvoivatjavahvistivatnoitaasekämyöskutsuivatja
valtuuttivathänettehtäväänsä.Apu-jasuojelushengetasuivatsáivas-
sa,jasuojelushenkienjoukkoonsiisliittyimyösshamaaniitsekuol-
tuaan.

Onsäilynytainakinyksinoitarumpu, jossanoidankulkukäär-
meenhahmossaonselkeästikuvattuna(kuva6.).Tämämuistuttaa
KalevalankertomustaVäinämöisestä, jokakalanhahmossaui läpi
Manalantyttöjenvirittämästärautaverkosta.Noitaontoisinaanmyös
itsekuvattunanoitarummunkalvollanoitarumputunnusmerkki-
nään.Useamminkuinnoitarumpuineentavataankäärme(useintyy-
liteltynäsiksak-kuviona)taivainrummunsymboli(ks.kuva8.,kuvio
22jakuva10.,kuvio40.).

Vahvanlänsisaamelaisentraditionmukaannaineneivoinutolla
noaidi:häneisaanutkäyttäärumpua,eikähänellävoinutollutsel-
laista suojelushenkeä, joka olisi kommunikoinut hänen kanssaan
suoraan. Tämä on pääsääntö myös Siperiassa ainakin suomensu-
kuistenkansojenkohdalla.Onkuitenkinmahdollista,ettäitäsaame-
laisellakulttuurialueellaainakinmuinoinolisiollut(myös)naispuo-
lisianoitia,jatoisaaltaperinteisenshamanisminkatoamisenaikainen
myöhäisperinnetietääkertoajoparumpuakäyttäneistänaisnoidista
myöslännessä.Viimemainittulieneeolutmurrosvaiheenilmiö.(Sha-
manismistayleensäsekäsaamelaisestashamanismistatarkemmin,ks.
Bäckman–Hultkrantz1978;naisnoidista,ks.esim.Lundmark1987.)

Noidantehtävät

Sairaanparantaminenolishamaaninkeskeisimpiätehtäviä.Pohjoi-
sessashamanismissamuitaroolejaovatainakinekstaasitekniikkaa
käyttäväennustaja,metsästysonnenpalauttajajans.psykopompos.
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Lisäksihäntoimitoisinaanuhripappinajamonissamuissatehtävissä,
jotkakuitenkinmääräytyivätarvovallasta,eivätshamanistisestaeri-
tyiskyvystävaipuatranssiin.

Psykopompos tarkoittaashamaania johdattamassavainajasielut
tuonpuoleiseen.Tätärooliasaamelaisellanoaidillaeinäytäkoskaan
olleen.Saamelainenvainajahenkiolihyväsuunnistajaeikätarvinnut

Kuva6.Luontevintulkintalienee,ettärummunkeskisegmentissä,hie-
manvasemmallapuolellaolevakäärmemäinenhahmoonnoitakäär-
me-apuhenkensähahmossapujahtamassakeskisestämaailmastaaliseen
maailmaan.
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opasta.Sensijaanvainajiensaattaminenonhyvinkeskeinenesim.pa-
leosiperialaisessashamanismissa.

Parantajanroolipalautuushamanistiseensairausselitykseen,joka
onsielunmenetys.JensKildalinkuvauksessa1700-luvunalkupuolel-
taonoikeastaanshamaaninparannusnäytelmästäkaikkiolennainen
kerrottuna:

Noaiditekeemaagisiaeleitä,juoakvaviittiajajoutuuraivohulluudenti-
laan;hänkäveleerajustimaassapolvillaan,hänottaahehkuviahiiliäkä-
teensäjaleikkaaitseäänveitsellä.Sittenhänottaanoitarummunkäteensä
jaalkaalyödäsitä.Tehtyääntätäsuurellakiihkollajonkinaikaahänputoaa
kuolleenamaahanjajääsiihenhengittämättämakaamaankolmeneljän-
nestunniksitaitunniksi.TänäaikanahäntekeematkanJábmiidáibmuun
basseváriguollinsa[tuonpuoleinenkala]hahmossaneuvotellakseensiellä
Jabmiidáhkkán[vainajalanhallitsijattaren]kanssaniistäuhreista,joitatä-
mävaatiivastineeksisairaansielusta;niinhänsaasenmukanaanpoisJáb-
miidáibmustajatuoduksipotilaalletakaisin.––Toisinaantaasonkiinni
noiaidinnopeudesta,saakohänbasseváriguollinsaavustama[sairaan]sie-
lunkaapatuksimukaansakuolleiltanäidenhuomaamattatapahtunutta.
 ––Kunsittenbasseváriguolliontuonutnoiaidinsielunvahingoittu-
mattomanaJábmiidáibmustatakaisinomaanruumiiseensa,noaidialkaa
hengittääjaliikkuajälleen.Sittenhäntekeeselkoamatkansavaiheistaja
siitä,millainenuhrihänenolitäytynytluvataJábmiidáhkkálle.(Kirjoitta-
jankäännös,alkuperäinentekstiteoksessaQvigstad(toim.)1945)

Tässäsuhteellisenmyöhäisessäkuvauksessanoitanauttiimieliku-
vitusvoimanvahvistamiseksialuksialkoholia;aikoinaansentilalla
olikärpässieni.Selonteostaerottuuhyvinmyösmahdinnäyttämisen
vaihe, jollaontarkoitusvakuuttaaläsnäolijatshamaanintaidoista.
Apuhenkenäonkala,kutenalisenmaailmanmatkoillapitääkin.Poh-
joiseuraasialaiselleshamanismilletyypillinenshamaaninjatuonpuo-
leisenedustajiensuhteellinentasa-arvoisuustuleekuvauksessahyvin
esiin.

Onnistuneenistunnonjälkeennoaiditietystisaipalkkionsa,joka
ainakineteläsaamelaisellaalueellauseinoli jokinrumpuunkiinni-
tettäväesine,yleensämessinkirengas.Niinpämonissavanhoissa ja
paljonkäytetyissärummuissasaattoiroikkuakymmenittäinmessin-
kirenkaita.Epäilemättänoaidisaimyösitse jonkinpalkkion,mut-
tashamaaninvirkasaamelaisillaolikuitenkinselvästiosapäiväinen.
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Häntekinormaalioloissaaivansamojatöitäkuinmuutkin,janoaidin
roolinhänaktivoisitten,kunsitätarvittiin.Rummunlahja-antimet
samallailmensivätnoidanstatusta,jatämäolikinsikälitarpeellista,
ettätietojemmemukaansaamelainenshamaanieiolekäyttänytmi-
täänerityistänoidanpukuataipäähinettäkään.Ainatietenkääneijo-
kokaupankäyntitaikaappausonnistunut,jasilloinpotilaskuoli.

Ekstaattisessaennustamisessanoita saattoi sielunmatkanavulla
selvittääesim.jonkinkadonneenarvotavarankohtalon.Tämävaati
shamanistisenistunnon,elleinoidalleollutmuodostunutnykyter-
meinilmaistunaselvänäkökyky,jolloinhänkykeni”näkemään”asioi-
tamyösvaipumattatranssiin.Suojelushengetkykenivätvanhojenläh-
teidenmukaanantamaantämänkyvynkokeneellenoidalle.

Sensijaantavanomainenennustaminenelirummunkäyttöoraak-
kelinaeiollutmikäännoaidinyksinoikeus.Rumpuolijokaperhekun-
nassaainakineteläisemmilläsaamelaisalueilla, japerheenpääkäytti
sitäjokapäiväistenratkaisujenteossataitojensamukaan.Rumpuen-
nustustapahtuisiten,ettärumpuolivaakatasossajakatsottiin,kuin-
kasenpäällepantupieniesineeliarpa(vrt.suomen’arpa’ja’arpoa’)
kulki.Paitsisiitä,minkäkuvankohdallearpaasettui,enteitäotettiin
myösarvankiertosuunnasta.Yleismaailmalliseentapaanmyötäpäi-
väänkulkeminenkatsottiinsuotuisaksienteeksijavastapäiväänkul-
keminentaaskielteiseksi.

Siperiassaonhyvinkeskeistä,ettäshamaaniturvaakansansaelan-
nonvangitsemallatarvittaessasaaliseläintenhukkaantaitoisenkan-
sanalueelle–useintämänryhmänshamaaninkaappaamina–jou-
tuneetsielut.Tässäyhteydessävanhempitutkimuskirjallisuuspuhuu
usein”metsästysmaagikkona”toimimisesta.Koskakysymyksessäei
kuitenkaanoleminkäänlainenmagianharjoitus–jakunmagiayli-
päätäänkuuluupikemminagraarikulttuuriin–ontämätermitässä
hylättyjasensijaanpuhutaanmetsästysonnenpalauttamisesta.Tämä
puolisaamelaisenshamaanintoiminnastakäyilmilähinnäfolklores-
ta.Onpaljonkertomuksiapeuralaumastataistelevistanoidista,jois-
tavahvempionnistuujohdattamaanpeuratomansiidansaalueelle.
Villipeurat, jotkakulkevatlaumoissa,siirtyvätajoittainalueeltatoi-
selleravintotilanteen,petojentaimetsästäjientaipitkäänjatkuneit-
tensamansuuntaistentuulienmukaan.Tällaisetmuutoksetselitettiin
useinnoitienaiheuttamiksi.Tämäonharvinainenesimerkkikansan-
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uskonns.onnikonstanssi-periaatteesta(onnenvakioisuudenperiaa-
te)pyyntikulttuurisessakontekstissa.Tämänajattelunmukaanon-
nenmäärämaailmassaonvakio,jasevoivainjakautuaeritavoin.Jos
naapurisiidallanäyttiolevanpyyntionneaenemmän”meillä”,sehe-
rättiepäilyksen,ettätämänsiidanshamaaniolinoitakeinoinonnistu-
nutkaappaamaan”meille”kuuluviensaaliseläintensielut.Tällainen
ajatteluonerittäintyypillistäagraarisellemagialle,muttapyyntikult-
tuureissasenäyttäytyylähinnävainpaikallistenyhteisöjenvälisissä
suhteissajavainsilloin,kunkysymyksessäovatlaumoissaliikkuvat
saaliseläimet.

Noidatsaattoivattietystimyösvahingoittaa.Tätäkykyähesaattoi-
vatkäyttääyhteisönhyväksiesim.ahdistamallavarastaniin,ettätä-
mäntäytyipalauttaavarastamansatavara,muttamyöskostamiseenja
toistensakanssakamppailemiseen.SeuraavaNicolausLundiuksenly-
hytkuvauson1670-luvulta:

Kerrankäviniin,ettäkaksilappalaistaalkoitaistellatoisiaanvastaanko-
dassa.Toinenistuitoisellapuolellajatoinentoisella.Heidäntaistellessaan
noitakeinoinpääsitoinenniskanpäällejatoinentaashävisikamppailun.
Jälkimmäisenolikuoltava.Jakunhänkuoli,verivaluihänensilmistään,
korvistaan,suustaanjanenästään.Niinväkeviäovatnoitienapuhenget!
(KirjoittajansuomennosteoksestaWiklund,K.B.(toim.)1905)

Tässänoidatovatlähettäneetalterego-henkensäelipeuranhah-
moisetsáiva-henkensätaistelemaantoisiaanvastaan, jakuntoisen
noidanpeurahärkähävisi,täytyisenisännänkinkuolla

Shamaaniksitulo

Noaidiksitultiinyleensäjohyvinnuorena. Noaidinpitiollatäysin
terve,jahänensanottiinolevantoimeensakykenemätönmenettäes-
säänyhdenkäänhampaantaitullessaanvähänkäänraihnaiseksi.Kut-
sutehtävääntulihengiltä,muttakäytännössäkutsunsaanutnuoru-
kainenhakeutuivanhannoaidinoppiin.Olimyösmerkkejä, jotka
ohjasivatshamaanikandidaatiksivalikoitumista;näitäolivatvarsin-
kinhammassuussatains.onnenlakkipäässäsyntyminen.Onnen-
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lakkioliistukanosa.Perinnesanoimyös,ettänoidanpitiollamus-
tatukkainen.Suomensaamelaistenparistaontietoja,ettänoidansi-
vuprofessioperiytyi,muttaeimekaanisestivaansiten,ettäisäkatsoi
pojistaanseuraavannoidanjavalitsisen, jollanäyttiolevansiihen
parhaatlahjat.Lopullinenkutsutulikaikissatapauksissahengiltä.Jos
hengetkutsuivatryhtymäännoidaksi,kutsuolivelvoittava;vastaan-
hangoittelusaattoijohtaamielenvikaisuuteen.Useinnoidaksituloon
liittyihyvinintensiivinenhenkienkanssaseurustelunvaihe, jolloin
kandidaattisaattoiulkopuolistensilmissänäyttääjärkensämenettä-
neeltä.Useinhänmyöställöinvetäytyiyksinäisyyteen.Tällainenras-
kasns. initiaatio-taivokaatiovaihevisionaarisineelämyksineenon
tyypillinenpohjoisessashamanismissaylipäätään.

Noitainstituutionhäviäminen

ShamanismijuurittiinpoisRuotsinlapinmaista1600-luvunlopulla,
jaNorjanLapissatämätapahtui1700-luvunalkupuolella.1800-luvul-
taonrummunkäytöstäenäävähänjaepävarmojatietoja.

Loppuvaiheessa,ulkoisessapaineessanoaidi-instituutiomuuttui
saamelaisillakinvähemmänhuomiotaherättäväksitietäjälaitokseksi.
Koskatämämuutosolipakotettueikäekologisestimääräytynyt–sii-
heneisiissiirryttyluontaisestimaanviljelyskulttuurinomaksumisen
myötä–siitäeisaamelaistenparissamuodostunutsamallatavallake-
hittynyttälaitostakuinesim.suomalaisilla,joillaonollutrikasreper-
tuaariesim.loitsujajaerilaisiaväekkäitäesineitäkäytössään.

Jokatapauksessasaamelaisistaparantajistayms.pitää jo1800-lu-
vulta alkaen tutkimuksen näkökulmasta käyttää nimitystä tietäjä.
Toinenasiaon,ettäkansanparissanäistätietäjistävieläpitkäänkäy-
tettiinnimitystä ’noaidi’ tai ’noita’.Näiden”noitien”repertoaarissa
olimm.viinastajakahvistakatsominen,verenseisauttaminen,eri-
laistentautienparantaminenei-ekstaattisinkansanparannusmene-
telmin,noidannuolienampuminen,varastetuntavaranpalauttami-
nen,ennustaminenilmanerityistämetodia(selvänäköisyys)jakuol-
leiltakysyminen. Jonkinaikaavallitsiylimenokausi, jolloin tietäjä
vielä joissakintapauksissakatsoiolevansavälittömässäkontaktissa
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henkienkanssa.Tästäesim.LaestadiuskertooLappalaisenmytologian
katkelmissaan.

Myöhäisperinteessätunnetaanerilaisianoitia,”hyviä”ja”pahoja”;
nimityksetovatolleethyvinsekavia.Hyvin”pahasta”myöhäisperin-
teennoidastakäytettiinnimitystäboranoaidi, ’syöjänoita’(<borrat,
’syödä’).Tällainennoitasaattoi jopanostattaakuolleita ja lähettää
niitämaksustataivainaivanomissanimissäänihmistenpäälle.Myö-
häisperinteeseenkuuluvatmyöskertomuksetnaispuolisistanoitatai-
toisistahenkilöistä.Kunloitsujenkäyttövähitellentuliyleiseksimyös
saamelaistenparissalännestäjasuomalaistentaholtatihkuvanainno-
vaationa,naisetottivatnekäyttöön.Tällaisistanaisistaonvarmasti
myöhäisperinteessäalettukäyttäänimitystänoaiditainoitailman,et-
tänämäsananvarsinaisessamerkityksessäolisivatsitäolleetenempää
kuinmiespuolisetkaantietäjät.

Noitarumpu

Noitarumpujaolikuvituksensapuolestakahtapäätyyppiä:läntinen
jaeteläinenaurinkokeskinenjaitäisempijapohjoisempisegmentti-
jakoinen.Lisäksionsiirtymätyyppejä,jotaedustivatlähinnäRuotsin
Lapinrummut.Kuvatmaalattiinyleensälepänkuorinesteellätaipo-
ronverellä.

Onilmeistä,ettäsegmenttityyppisetrummutheijastavatselkeäm-
minshamanististamaailmankuvaa jatoisaaltaonarveltu,ettäau-
rinkokeskinenrumpuedustaisikehitystäkohtirumpuennustuksen
kasvavaamerkitystä.Tätäajatustatukeemyössehavainto,ettämyö-
häisperinteenrumpuajasenkäyttöäkoskevissamuistumissaetelä-
saamelaisellaalueellakorostuusenkäyttöennustusvälineenä,kun
taaspohjoisempanamyöhäisetmielikuvatliittyvätparantamiseenja
hyvän/pahanaikaansaamiseen.Onmahdollista,ettäluottamussha-
maanienparannuskykyihinolisiläntisilläsaamelaisalueillahorjunut
1300-luvunruttoepidemianmyötä,jarumpukulttuurisenjohdosta
olisialkanutkulkeakohtiennustamisenkorostumista.Onkuitenkin
huomattava,ettämyösaurinkokeskinenrumputarjoaaselvänmaail-
mantasoja(ylinen,keskinen,alinen)ilmentävänkognitiivisenkartan.
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Aurinkokeskistärumpua”luettiin”vastapäiväänalkaenylhäältä(yli-
nen)japäätyenkeskisenmaailmankauttaaliseen(lähes360astetta
ylisestä).Useinsamamotiiviesiintyykahdellakentällä;onmahdol-
lista,ettämonillamaanpäälläesiintyvilläasioillaonikäänkuinollut
”taivaalliset”vastineensaylisessämaailmassa.

Rakenteellisestierotetaankolmetyyppiäalkaenläntisimmistäja
päätyenitäisiin:1)kehärumpu,jossarummunkehäontaivutettupä-
reestäseulankehäntapaan.Kädensijanaonsillointavallisestiyksipit-
kittäispuu;2)maljarumpu,jossarumpukalvoonpingotettuyleensä
mäntypahkastakoverretunmaljanpäälle.Kädensijamuodostuumal-
janpohjaanleikattujenkahdenpitkittäisenreiänväliin;ja3)kulma-
kehärumpu,jossapärekehänlisäksionlovienavullaovaalinmuotoon
taivutetustapuustatehtyreunus.Rummunsisälläonristiinasetetut
puut,joistapidettiinkiinni.Karttaosoittaarumputyyppienlevinnei-
syyttä(kuva7.).

Suurinosasäilyneistärummuistaontehtymännystä,myöskumpi-
kinsäilynytkeminsaamelainen.Kuusisiaonmyöskokojoukko.Tor-
nionLapistaonoikeudenkäyntipöytäkirja, jonkamukaanrummun
puuaineksinvälttämättäpitiollamännystä.Mäntyvaltaisuusraken-
nusaineessakäyhyvinyksiinsenkanssa,ettäpääsääntöisestishamaa-
ninmatkatsuuntautuivataliseenmaailmaan,eikäylisenmaailman
matkojenkuvauksiatunneta.Havupuuonkaikkiallapohjoisessaali-
seenmaailmanassosioituvapuu.

Lisäksirumpurekvisiittaankuuluivatvasarat(pärisyttimet),jotka
olivatporonsarvestatehdytjasamoinjomainitutosoittimet(arpa).

Saamelaisistanoitarummuistaonkirjoitettupaljon.Perusteelli-
sinkäsikirjaniistäonruotsalaisenlappologiErnstMankerinkaksi-
osainensuurteosvuosilta1938ja1950.Modernimpaaaiheenkäsitte-
lyäedustaaesim.Ahlbäck–Bergman(toim.)1991sekätuoreimpana
Christoffersson2009.

Esimerkkeinä tulkinnoistaesitämme tässäkolmenoitarumpua,
joistaensimmäinenedustaasuhteellisentyypillistäeteläsaamelaista
aurinkokeskistäperusratkaisua,toinenonRuotsinlapinmaittentyy-
pillinenedustajajakolmastaasontoinensäilyneistäkeminsaamelai-
sistarummuista.
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Kuva7.Säilyneidenrumpujenjarumputietojenmaantieteellinenjakaumaonkar-
tanosoittamallatavallavino(numerotviittaavatnäihin).SuurinosaSuomenjaVe-
näjänalueennumeroistatarkoittaamainintojarummuistatairummunkäyttämi-
sestä.Kartansymbolitviittaavatkuvitus-jarakennetyyppeihin.Vasemmanpuoleiset
symbolitilmentävätkuvitustyyppiä:siirtymäaurinkokeskisistärummuistayhäsel-
keämminsegmenttijakoisiinpohjoiseenjaitäänpäinsiirryttäessänäkyyselvästi.Oi-
keanpuoleinensymboliviittaarakennetyyppiin.Kunsoikiossaonyksipystyviivaläpi
kokokuvion,rumpuonyksinkertainenkehärumpu.Kaksipientäpystyviivaaviittaa
maljarumpuun.SoikiossaolevaristiviittaaKeminLapissatunnettuunns.kulmake-
härumpuun.
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Kuva8.
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Tämärumpuontoinenniistäkahdestarummusta,joidenkäyttäjien
kommentitrumpukuvioistatiedetään.Tämäedustaapoikkeukselli-
senarvokastaensikädentietoa,joskinonhuomattavaselähdekriitti-
nenongelma,ettäselityksetonsaatuoikeudellisessakuulustelutilan-
teessa.Näinollensaamelaisetovatsaattaneetselittäätiettyjäkuvioita
”parhainpäin”lievemmäntuomiontoivossa.Seuraavassarumpuku-
vioittenmahdollisetmerkityksetyhtäältäsenomistajien(BendixAn-
dersenjaJonTorchelsen)1700-luvunalussaantamientietojenmu-
kaanjatoisaalta(/)ErnstMankerin(1950)jakirjoittajanmukaan:

1.  Eiselitystä/Aurinkorombi
2.  Paholainen/Ukkosenjumala(Hovragalliesvasarakädessään)
3.  Tunturillekadonnutporo/Peurataiporo(mahdollisestiaurin-

komytologiaanliittyvä;vastaavakuvioonuseinnäissärummuis-
sauseinrombinsisällä)

4. –/–
5.  Hyvääsäätätuottavaaurinko/Tuulenjumala
6.–8.6:Noidannuolialähettävänoita,7:Kadonnuttaporoaetsiväsaa-

melainen,8:–/Áiligas-miehet
9.–/–
10.Saamelaiskylä/Saamelaiskylä
11.Susionjossakinsaamelaiskylässäaiheuttanutvahinkoa/Peto-

eläin,karhu?Tarkoitustuntematon.
12.Vene/Kuuveneeksimiellettynätains.veneuhri(ks.kuu)
13.–16.Ei-saamelaistenkylä/Ei-saamelaistenkylä(ristbalkes,”kris-

titynpolku”eliei-saamelaistenelämänpiiritälläkertaahieman
epätyypillisessäpaikassa,ks.Ruto)

17.Saamelainenajamassaahkiolla/Ahkiojavetoporo.Luultavasti
sáivaatarkoittavamerkki,joskinsáivayleensäesiintyymonipuo-
lisempanakuviona.

18.Noidannuoli/Noidannuoli
19.Ilves/Ilvestaijokinmuupetoeläin.
20.Porokaarre/Porokaarre.
21.Karhu/Mahdollisestikarhu.
22.Rummunkuvantarkoitusonpaljastaa,kertookorumpuasiatoi-

kein/Noitarumpu(altapäinkuvattuna).
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23.Saamelainentulossavierailemaantoisenluona/Noitaitse?
24.Kalastajaveneineenjaverkkoineen/Kalastajaveneineenjaverk-

koineen
25.Metsästettäviälintujasoitimella/Metsästettäviälintujasoitimel-

la
26. Niliaitta/Niliaitta.
27. Tunturi,jollaporotliikkuvat/Mahdollisestipetoeläintunturissa

(josnäin,niinhiemanepätyypillisessäpaikassa).
28. porojapetoeläintunturissa(josnäin,niinhiemanepätyypilli-

sessäpaikassa)/Mahdollisestiporojajapetoeläintunturissa(jos
näin,niinhiemanepätyypillisessäpaikassa).

29.JumalanPyhäHenki/LuultavastiRadien-ryhmäänkuuluvaju-
maluus(vaimo-Radien)

30.IsäJumala/isä-Radien
31.–/Seuraavanhahmon(32.)palvelija
32.JumalanPoika/LuultavastiedelleenRadien-ryhmäänkuuluva

jumaluus(poika-Radien)
33.Vanhahevonenammutaanuudisasukkaantalossa/Ruto
34.Karjaavahingoittamaanlähetettynoidannuoli/–
35.Kirkko/Saamelainenvainajala(Jábmiidáibmu),tosinkristillisty-

neelläsymboliikallaesitettynä.
36.Saamelaisenhautapaikkatunturissa/–
37.Saamelaisnainen/MahdollisestiMáttaráhkká
38.–40.Porojapaimentavatsaamelaiset(38.–39.) jametsästämään

lähteväsaamelainen(40.)/Muutáhkka-jumalattaret(Juksáhkká
vasemmalla)

41.Kärppä/Koirakotapaikalla
42.Lapinkylä(kotia)/Lapinkylä(kotia).
43.Oravametsässä/Oravametsässä.
44.Metsästäjälähdössäkarhunmetsästykseen/Metsästäjälähdössä

jahtiin.
45.Saamelaisvaimoaikeissalähtöänimiaitalle/Metsästäjänvaimo?
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Kuva9.
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Tämänrummunosaltaonvaikeaaantaatyhjentävääehdotustarum-
pusymbolienmerkityksistä.Tästäsyystäemmeesitäsystemaattista
tulkintaa,vaanpoimimmevainesiinmuutamiakeskeisiäseikkoja
(Tarkemmin,ks.Manker1950,rumpuno.64).

1.–3.Ylisenmaailmankolmesuurtajumaluutta,taivaanjumala,ukko-
senjumalajatuulenjumala.

5.Aurinko?
7.Kuu?
9.Taivaallinenpeura(ks.aurinkomytologia)tainoidanapuhenki.
11.Aurinkotaikuu?
12.Kuutaiveneuhri.
21.VainajamatkallaJábmiidáibmuun
28.–31.Áhkká-jumalattaret
32 Jábmiidáibmu
37.–39.Áhkká-jumalattarettoisenamuodostelmana(kaksoiskuvituk-

senmerkitystäeitiedetä)
42.Uhripaikkajumalankuvineen?

Tämänkäänrummunosaltaonvaikeaaesittäätyhjentäväätulkintaa
(ks.Manker1950,rumpuno.44).

Yläsegmentissäonvaikeasti identifioitaviaylisiä jumaluuksia(ja
mahdollisestiniittenpalvelijoita)sekämm.poroja.No.3muistuttaa
hahmoltaanRutoa,muttatämätulkintaonepäuskottavasensijainnin
johdosta.Mankertulkitseeno.10auringoksijano.9uhrieläimeksi.

Keskimmäisessäsegmentissäonihmistenjokapäiväistäelämäesit-
täviäkuvioita(mm.riistaeläimiä,metsästystäesittävätkuviot43–44,
ahkiollaajajano.56).No.39onkarhupesässään.Myösnoita(no.40)
kuuluuihmistenelämänpiiriin.No.42ontulkittuuhrilavaksijasil-
läolevaksijumalankuvaksitaiuhripuuksi.Ainakinjotkuthahmoista
n.21–25voitaneentulkitaáhkka-jumaluuksiksi.No.32lieneekirkko
taikirkkomaa.

Alasegmentistäonvaikeatunnistaavarmastijuurimuutakuinti-
kapuukuvionaesitettyvainajala(Jábmiidáibmu)sekävainajalanvar-
tijat.
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Kuva10.
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Karhujamuuteläimet

JohanRandulfinmukaan”saamelaisetpitävätkaikkiaeläimiäpyhi-
nä”,mihinhänjatkoi:”muttakarhuahepitävätpyhimpänäkaikis-
ta”(1723;teoksestaQvigstad1903,käännöskirjoittajan).Eläimellä
oletettiinolevansielu,jokapitijollakinerityisellätavallaottaahuo-
mioon.

Eläintentappamiseenliittyikintiettyjätabusääntöjä.Inarilaisetko-
rostivat,etteieläintäsaanuttappaaepäkunnioittavastiesim.lyömäl-
läsauvalla.Sauvallasaitainnuttaa,muttaeläinpitilopettaajotenkin
muuten,lähinnäteräaseella.Samoineisaanuttappaanukkuvaaeläin-
tä,vaaneläinpitiainaensinherättää.(Itkonen1935,85.)Voidaan
ajatella,ettäjoseläintapettaisiinsiinätilassa,sielujäisimaanpäälle
harhailemaan.Kunnioittavasuhtautumineneläimiinmotivoituitoki
taloudelliseltapohjalta;moniavahinkoeläimiäsaamelaisetsaattoivat
kohdellahyvinkinjulmasti.

Saamelaistensuhdeeläimiinonolluthyvinmonitahoineneikäsitä
tässävoidatyhjentävästikäsitellä.Transformaatiokertomustenjakar-
hukultinlisäksisaamelaisillaonollutesim.rikasenne-eläimiinliitty-
väperinne.Peurojenrooleistamaailmanalku-jalopputapahtumiin
liittyvissämyyteissäonkerrottuartikkelinalkupuolella.(Eläinenteis-
täjaeläimiinliittyvästäuskomusperinteestäyleisesti,ks.esim.Itko-
nen1948,II.)

Eläintransformaatiot

Saamelaistenperinteisessämaailmankuvassarajalinjamiehenjanai-
senvälilläonollutvahvempijavaikeamminylitettäväkuinihmisen
jaeläimenvälinenero.Muuntuminenihmisestäeläimeksijapäinvas-
tointapahtuivarsinhelposti jaolimahdollistapaitsisaamelaiselle
shamaanille,noaidille,myöstavalliselleihmiselle.Noidansielunmat-
kankohdallaeikysymysainakaanvälttämättäollutfyysisestätrans-
formaatiosta–noidanvapaasielusiirtyi jokotämän-taiuseammin
varmastituonpuoleiseeneläimeenfyysisenruumiinollessatranssis-
sa–muttatavallisenihmisenottaessaeläimenhahmontapahtuiruu-
miillinenmuodonmuutos.
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Uskomuskarhuiksi jasusiksimuuttumisenmahdollisuuteenon
ollutsaamelaisillahyvinvahva.Useintämäonollutkylläenemmän
taivähemmänpahantahtoistanaapurifolklorea,esim.inarinsaamelai-
setkertoivatmielelläännäitäkintarinoitakoltista,joidenkanssahei-
dänvälinsäeivätolleetkovinhyvät.Saamelainenihmissusiuskomus
liittyytaasyleiseurooppalaiseenihmissusitraditioon.

Karhuksijasudeksimuuttumisestaonmm.seuraavaQvigstadin
keräämämuistelus:

Sanottiin,ettäsen,jokahalusimuuttuasudeksi,täytyilöytäähyvinvinosti
eteläänpäinkallistunutpuu.Se,jokaryömisellaisenpuunympärikolme
kertaavastapäivään,muuttuisudeksi.Muttajoshalusimuuttuakarhuk-
si,pitipuunollataipunutpohjoiseenpäin;kunsellaisenympäriryömi
kolmekertaavastapäivään,muuttuikarhuksi.Takaisinihmiseksipystyi
muuttumaan,kunhanvainmuistitarkasti,minkäpuunympärioliryömi-
nyt,jaryömisamanpuunympärimyötäpäiväänkolmekertaa.(Qvigstad
1927,403–407;käännöskirjoittajan.)

Ontulkittavaniin,ettäkarhuonsuttatuonpuoleisempieläin,ja
siksipuuntäytyollataipunutmyyttisestivahvempaanilmansuun-
taan,pohjoiseen.Samallatässäonharvinainenesimerkkipohjoisen
ilmansuunnanerityismerkityksestäsaamelaisessamaailmankuvassa.
Toisinkuinkarhunkohdalla,sudeksiuseimmitentultiinvastointah-
toa(noidantoimienjohdosta),koskasudenelämääpidettiinkovana
jasuttaylipäätäänhalveksittavanaeläimenä.Ihmissuttavihattiinja
sitäpidettiinseitsemänkertaapahempanakuintavallistasutta.Ih-
missusiuskomusonollutelävääperinnettäpitkälle1900-luvulleasti.
Varsinkinvaikeastiammuttaviajapaljontuhoatehneitäporontappa-
jasusiaonherkästiepäiltyihmissusiksi.Vaikuttavantositarinantäs-
tätarjoaaValterKeltikangasteoksessaanKoskiltajaerämaista(1984:
140–161).

Eläintransformaatioistaks.myösHuuskosenartikkelitässäjulkai-
sussa.
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Karhu

Karhullaolisaamelaisessakulttuurissaerityisasema.Oliikäänkuin
sanatonsopimussiitä,mitäkummankinvelvollisuuksiinkuului.Ih-
misentulikunnioittaakarhua,jakarhunpuolestaanpitipidättäytyä
tappamastaihmistä.Karhunähdäänmonillanoitarummuillausein
sellaisenaantaipesässään,useinpiententäplienympäröimänä.On
epävarmaa,mitänämätäplätilmentävät,muttakoskaniitärumpu-
kuvioittenkontekstissatavataanmyösvainajalanmerkkienyhteydes-
sä,eilienehuonoarvaus,ettäneviittaavattuonpuoleiseenvoimaan,
manaaneliväkeen.Karhunkuvaonsijoitetturumpukalvoillausein
ylisenjakeskisenmaailmanrajamaille,keskisenpuolelle.

Karhunmetsästysolikauttaaltaanrituaalinenjakultillinentapah-
tumasarja.Itsekarhujuhlaolimonipäiväinenkulttinäytelmä, jossa
karhuajuhlittiinjasenlihasyötiinkaatajienjaheidänperhekuntiensa
kesken.Rituaalihuipentuikarhunluittenhautaamiseenanatomisesti
oikeassajärjestyksessä.Kaikkienluittenmukanaoloolivälttämätöntä.
(kuva11.)Oikeinsuoritettukarhurituaalitakasisen,ettäkarhusyn-
tyiuudestaansáivassa;sielläsenodotettiinkertovankanssakarhuil-
leen,millainenkunniaolitullaihmistentappamaksi ja juhlimaksi.
Kulttinäytelmäänliittyikarhulaulujen,karhunjuhlinnanjasenlihan
syömisenlisäksikarnevalistisiaaineksiajaonpamahdollista,ettäsen
lopussaolirituaalinenorgia.Lähteetovattässäsuhteessahiemanvai-
keatulkintaisia.Itseasiassavarhaisialähteitäonmyösvarsinvähän,
ainoanalaajanakuvauksenaoikeastaanvainPehrFjellströminteos
vuodelta1755(faksimile1981).Sitäpuolestaanonlaajastikommen-
toinutaikalaistietojen(1840-luku)perusteellaLarsLeviLaestadius
(2011).Nykytulkintaaedustaaesim.Pentikäinen2007.

Karhurituaalikinperustuu joka tapauksessakertomukseen, jos-
saihmisnaisellajakarhullaoneroottinensuhde.Kertomuksessavel-
jiensävihaamasaamelaistyttöyöpyykarhumatkallakarhunpesässä
jajoutuunäinkarhunvaimoksi.Tultuaanvanhaksikarhuantautuu
veljestentapettavaksisilläehdolla,ettätyttöopettaanäillekarhuri-
tuaalinkulun–senkarhuonensinopettanutvaimolleen.Kertomus
onvainväljästitotemistinen.Seeiesitä,ettäsaamenkansasaisial-
kunsakarhunjaihmisenliitosta,vaanperusteleelähinnävainkarhu-
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kultinjakorostaakarhunjanaisenseksuaalisuhteenmahdollisuutta.
Karhuonkinkoettuseksuaaliseksiuhkaksinaiselle.

Näinkunnioittavastikohdeltiinkuitenkinvainkarhua,jokatoimi
kutenlausumatonsopimusjaluonnonjärjestysedellyttivät.Joskarhu
rikkoisopimuksen,seirtisanottiinmyöskinihmistenpuolelta,jasel-
lainenkarhuei–sittenkunsesaatiinkaadetuksi–suinkaansaanut
kunnioittavaakohteluaosakseenvaanvieläpäseninkarnoituminen
esteettiinleikkaamallaoikeaetukäpälänilkastairtijahautaamallase
erikseen.Näinluurankoeiollutkokonainen,jakarhunkiertomaail-
massapäättyisiihen.

Kuva11. RuotsalaisentaiteilijaOssianElgströminesityskarhuhaudasta
onperinteelleuskollinen.Luutonhaudattuanatomisessajärjestyksessä.
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Lopuksi

Vedettäessä yhteen saamelaisen muinais- ja kansankulttuurin ko-
kokaarivoidaanensimmäisenävaiheenanähdä1) saamelaiskult-
tuurinsyntykahden(taiehkäuseammankin) lähtökulttuurinyh-
teensulautumisessa.Näistätoinenedustaatuntemattomaksi jäävää
läntistämuinaiseurooppalaistavaikutustajatoinenitäistäkantaurali-
laistuvaakulttuuria.Edellisenpohjaltasaamelaistengeneettinenkart-
tamuodostuumuistanykyeurooppalaisistapoikkeavaksi, jasamalla
muinaisuskonmaailmankuvamuokkaantuusyvärakenteeltaanhyvin
vahvastikantauralilaisestapoikkeavaksi.Seuraavanavaiheenasaame-
laiskulttuurinkehkeydyttyävarsinaisestin.vuoteen300jKr.mennes-
sä2)siiheninfiltroituu”vieraita”elementtejämuttasaamelaiskult-
tuuriadaptoituuniihinhyvin,akkulturoineosaksiomaaorgaanista
kokonaisuuttaan.Tässävaiheessamukaantulevatmonetgermaani-
vaikutteetjamyöhemminilmanlähetystyötäkinmm.kauppasuhteit-
tenmyötäomaksuttavatkristillisetmielikuvat.Nämänäkyväthyvin
selvästivarsinkin läntisten saamelaistenmytologisessakuvastossa,
jostavoidaanpurkaaesiinesim.NeitsytMarianpalvontaanpalautu-
viaelementtejä.3)Lähetysvaiheen–käytännössävasta1660-luvul-
taalkaen–vaikutevyörynmyötäsaamelaiskulttuurinadaptaatioky-
kyheikkeneetaioikeamminseeikykeneenääluovastikäsittelemään
kaikkiauusiaaineksiaosaksimaailmankuvaorgaanistakokonaisuut-
ta.Lähetysvaiheessailmeneevarsinaistasynkretismiä,jokanäyttäytyy
esim.áhkka-jumalattarienkultissa.Samoindokumenteistavoidaan
lukeaeräänlaistenkaksoisidentiteettienmuodostumista:Omassasii-
dassaankristityiksikastetutsaamelaisetolivatesikristillisenluonnon-
uskontonsaharjoittajiamuttakirkollemennessäänheaktivoivatlähe-
tysuskonnonluomankristillisenidentiteettinsä.Tätäasetelmaatuki
se,ettäsaamelaisillalähetysvaiheenaikanaolikaksinimeä,vanhapa-
kanallinenjauusipapinantama.4)Modernisaationmyötäsaamelais-
kulttuurijavaltakulttuurilopultalähenevät,muttakansanomaiseen
kulttuuriinjääsiltipitkiksiajoiksietnisenmaailmankuvan”taskuja”
(esim.salainenseitapalvonta,uskomaahisiin).Parhaillaansaamelais-
kulttuuritovatpaljoltisiirtymässä5)jälkimoderniintilanteeseen,jota
luonnehtiisaamelaiskulttuurinelpyminenjavanhanetnisenkulttuu-
rinpiirteittenmuodostuminenjulkisiksiidentiteettitekijöiksi.Tämä
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koskeeehkävoimakkaamminaineellistakulttuuria(mm.saamen-
puku),muttamyösmuinaisuskonaineksetsaavatuusiarooleja.Näin
esim.noitarumpujasaatetaanalkaakäyttääjumalanpalvelusmusiikin
esittämiseen, jastállunhahmostamuodostetaanfiktiivinenhahmo
lastenleikkikulttuuriin.
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Johdanto

Folkloristiikkaontieteenala, jonkatutkimuskohteeksionperintei-
sestimääriteltyhenkinenkansankulttuuri.Pohjoismaissafolkloreen
kuuluviksi luetaankansanrunouden ja -kertomusten lisäksi leikit,
kansantanssija-musiikkisekäperinteisetuskomukset,käsityksetja
rituaalit.Suppeammassamääritelmässäfokusoidaansuulliseensa-
nataiteeseenlajeineenjailmaisutapoineen.Unesconjulkilausumassa
folklorensuojelemisestafolkloremääritelläänkulttuurisenyhteisön
perinnepohjaistenluomustenkokonaisuudeksi(Honko1990:3–7).
Keskeistäfolklorenmäärittelyssäonperinteenymmärtäminenfunk-
tionaalisenajaesteettisenäkulttuurina.Folkloristejayhdistäämyös
ajatussiitä,ettäsuullinenperinneeioleluonteeltaanjainformaatio-
arvoltaanyhtenäistämassaa,vaansilläonomatlajikohtaisettehtä-
vänsäyhteisössä.Folkloreonosayhteisönsosiaalistaelämää.Senväli-
tyksellävoidaankertoatunteista,asenteistajaarvoistasekätarkastella
yhteisönjäsentenjakamiamielikuvia.(Honko–Pentikäinen1970:
81–86;Bauman1992:29–40;http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/
opiskelu/terminologia.htm#folklore,15.3.2009.)

Suomalaisessafolkloristisessatutkimuksessa1960-luvullaalkanut
kiinnostussosiaali-jakulttuuriantropologiansekäsosiolingvistiikan
menetelmiinmonipuolistisuhdettaperinteeseen.Näkemyskielestäja
puheestavastaavanlaisenajärjestelmänäkuinesimerkiksisosiaaliset,
poliittiset,uskonnolliset jataloudelliset järjestelmätsuuntasitutki-
joidenhuomionpuheyhteisöihinjaesitystilanteisiin,performanssiin.
Folkloreaeienäänähtyirrallisenaperinnetekstinä,vaansukupolvel-
tatoiselle jasosiaalisissaryhmissävälittyvänäkulttuuriviestintänä.
Konteksti japerinteenvälttymisenproblematiikkatoivatfolkloren
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uudenlaisentarkastelunkohteeksi.(Honko1979:141–152;Lehtipuro
2009:192–229.)Myösitseperinnetekstinkohdallaalettiinkiinnittää
enemmänhuomiotasenilmiasuun.Folkloreanimenomaanesteetti-
senäkulttuurinakeskittyitutkimaanetnopoeettinensuuntaus,jonka
tutkimuskohteeksimäärittyitutkitunkielenpoeettinenjärjestelmä.
Tutkijoitaaskarruttikysymyssiitä,mitentuodaesillesuullisensana-
taiteenomaleimaisuus.Ratkaisuaetsittiinmuunmuassatranskrip-
tio-jakääntämistekniikoista.Onpitkältietnopoetiikanansiota,että
folklorendokumentointijaesillepanootettiinuudenlaisenarvioinnin
kohteeksi.(Tedlock1992:81–85.)

1900-luvun viimeisillä vuosikymmenillä virinnyt kiinnostus
muistitieto- jaelämäkerrallisiinaineistoihinonsuunnannuthuo-
mionfolklorenperinteisistälajeistahenkilökohtaisenkerronnaneri
muotoihin,jotkaaiemminolinähtyjopafolklorenvastakohtana.Yh-
deksikeskeiseksitehtäväksitulitämänaiemminfolkloreksikelpaa-
mattomankerronnanominaislaadunkuvaaminen.Hyvälläsyylläon
puhuttunarratiivisestakäänteestä, jokatoikertomukset jatarinat
myösmuidentieteenalojenkiinnostuksenkohteeksi.(Peltonen2006:
98–107.)

Saamelaisenfolklorentutkimus

MonivivahteisenaleviääPetsamostaEnontekiölleasti–jakauasSuomen
Lapinkahdenpuolenkin–sen[saamelaisenkansanperinteen]vanhakan-
tainenpohjakerros,jonkatäytyyollaperäisinnoinvuoteen800jKr.men-
nessäpäättyneeltäkantalappalaiseltakaudelta,muttarunsaastionmyös
nuorempaaainesta,jokamilloinlaajemmalla,milloinsuppeammallaalal-
laesiintyvänäjakautuueri-ikäisiinjaeritahoiltatulleisiinkerrostumiin.
(Itkonen1963:525–526.)

LainausonErkkiItkosenyleisesityksestäLappalainenkansanrunous
(1963),jossasaamelainenfolkloreonesilläitsenäisenäkokonaisuute-
na.Itkonensijoittaasaamelaisenfolklorenalkujuuren”kantalappalai-
selle”kaudelle,jalukijasaaesimerkkejäPohjois-Euraasianluonnon-
kansojayhdistävistäkulttuuripiirteistä.Pohjoisillepyyntikulttuureille
ominaiset laulut,kansanomainennäytelmä-jarituaaliperinnesekä
myyttienmaailmaovatfolkloressasamankaltaisiayhdistäviätekijöitä
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kuinvaikkapaerikieliryhmienuralilaiseenjasuomalais-ugrilaiseen
kantakielivaiheeseenpalautuvatrakenteet,muodot,sanat.

YleisesityksessäänItkonenhyödyntäälappologisentutkimustra-
ditionrunsaitakäsikirjoitusaineistojajakirjallisuutta.Lappologian
pitkä ja monivivahteinen tutkimustraditio sai alkunsa Johannes
SchefferuksenLapponia-teoksenilmestymisestä1673.Alkuaanlati-
nankielinenteoskäännettiinnopeastiuseilleEuroopankielille,jaeu-
rooppalainensivistyneistöpääsitutustumaanLapinmaantieteeseen
jaluontoonsekäsaamelaistenelämänmuotoon,historiaan,mytolo-
giaanjarituaaleihin.Teoksessasaimyösensimmäisenkerranpaino-
asun saamelainenkansanrunous. Lapponia-teoksenmyötävirrassa
julkaistiinrunsaastiyleisesityksiä”muinaisajanlappalaisista”.Varhai-
setlappologitperustivattutkimuksensasamoihinlähteisiin,jausein
lainauksetsiirtyivätteoksestatoiseen.Tavoitteetolivatuseinpoliitti-
siataiuskonnollisia.Myösfilologinenkiinnostusyhdistilappologeja,
joskinsaamenkielentaitoolivainharvalla.Poikkeuksenaolijoukko
saamenkielenopetelleitapappejajakielentutkijoita.1700-luvunpuo-
lenvälinjälkeenalkoivatLapintutkijatarvioidalähteitäjaaiempaa
tutkimustakriittisemmin.Hehyödynsivätkuvauksissaanmyösomia
kokemuksiaanjahavaintojaan.Osatuolloinkerätyistäaineistoistajäi
pitkiksiajoiksikäsikirjoitusmuotoon.Niinkäsikirjoituksetkuinjul-
kaistutteoksetkinovatkiinnostavaaluettavaafolkloristille:Suomen
saamelaistenkohdallaesimerkiksiJacobFellmaninlaajatmuistiinpa-
not,AndersAndelininkertomusUtsjoenpitäjästäsekähänensatu-ja
sananlaskukokoelmansakutenmyösM.A.CastréninjaEliasLönnro-
tinmatkakertomuksettuovat1800-luvunfolklorenlukijanulottuvil-
le.(Pentikäinen1995:38–45,54–58.)

1800-luvullajulkaistiinPohjoismaissajaVenäjälläuseitavarsinai-
siafolklorekokoelmia.NiistäensimmäisiäolivatJ.A.Friisinkokoel-
matvuosilta1859ja1871sekäJ.K.QvigstadinjaSandberginkokoel-
mavuodelta1887.Kuolan-jakoltansaamelaistafolkloreatallensivat
niinsuomalaisetkuinvenäläisetkinetnografit,lingvistitjatutkimus-
matkailijat.Folklore-aineistojaolisiissaatavilla,vaikkaitsetutkimus-
tenfokususeinolikinmuuallakuinfolkloressa.Merkittäväasema
folklorellaoliLarsLeviLaestadiuksentilaustyönäranskalaiselleluon-
nontieteelliselleretkikunnalle1840-luvullakirjoittamassateoksessa
Fragmenteri lappskamythologien(1959,suom.2000ja2011).Vah-
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vastisaamelaiseenkertomusperinteeseennojautuvanteoksenkolme
ensimmäistäosaakäsittelevät jumal-,uhri- janoitaoppia,kuntaas
neljäsosakeskittyyfolkloreen.Laestadiuskiinnittäähuomiotamyös
suullisenperinteenesitystapoihin.Teosedustaasaamelaisenfolkloren
osaltatyypillistätutkimusta,jossamytologiajakansanuskoneriosa-
alueetovatkeskeisiäkiinnostuksenkohteita.(Laestadius2011;Penti-
käinen2000b:41–76.)Mielenkiintoisentutkimusmatkansaamelaisen
folklorenmaailmaantekiOttoDonnermatkatessaan1874Ruotsin
Lappiin,missähäntapasisaamelaisenkirkkoherranAndersFjellne-
rin(1795–1876),Peivenparneh(Päivänpojat)-saamelaiseepoksen
kirjoittajan.Vanhasokeutunutkirkkoherra,jokaoliollutLaestadiuk-
senveljesten,A.I.ArwidssoninjaC.A.Gottlundinopiskelutoverina
Uppsalassa,olinuoruudessaantallentanutkotiseutunsasuullistape-
rinnettäsekätoimittanutmuistiinpanojensapohjaltakirjallisiakerto-
muksia.Tämäaineistoonperustamyöshäneneepostekstilleen,joka
ensimmäisenkerranjulkaistiinjo1849.Fjellneroliuseidentutkijoi-
deninformanttina1870-luvullajamuunmuassaGustafvonDübe-
ninteoksenLapplandochlapparne(1873)keskeinenkertoja.Hänen
perinteentuntemuksensa ja eepoksensa saivat julkisuutta. Donner
puolestaan toimittikokoelmanLappalaisia lauluja (1876)Fjellne-
rin,Schefferuksen,Gottlundin,Fellmanin,GrönlundinjaCastrénin
teksteistä.KokoelmaanDonneronliittänytkertomarunoutta,lyyri-
siärunoja,tarinoita,eläinsatuja,sananlaskujajaarvoituksiakäsittele-
vänjohdannon,jossahänpohtiisaamelaisenfolklorenominaislaatua
jaesitystapaa.JuhaPentikäisenlaajaFjellnerinelämänhistoriaanpa-
neutuvaartikkeliantaahyvänkuvanvanhojenaineistojenkiehtovasta
maailmasta.(Pentikäinen2004:427–463.)

FjellnerilläjaLaestadiuksellaontärkeäasemasaamelaistenperin-
neaineistojenmytologeinajafolkloristeina.Heolivatkuitenkinpoik-
keuksia. Lappologit olivat tavallisimmin valtakulttuurin edustajia
saamelaistentoimiessatiedonantajanroolissa:Schefferussaitieto-
jaOlausSirmaltajaNicolausLundiukselta,KnudLeemiäavustiAn-
dersPorsanger.1800-luvunja1900-luvunaluntutkimuksenpiiris-
säsaamelaistentoimijoidenasemaalkoivahvistuajamonipuolistua.
Qvigstadinkokoelmat,joidenkertomuksetontallennettuylisadalta
kertojalta,eivätolisiolemassa,elleihänelläolisiollutapunaansaame-
laisiaperinteentallentajia.Osallaheistä,kutenJohanJonsenAikiolla
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(1854–1942),AndersLarsenilla(1870–1949)jaIsakSaballa(1875–
1921),olimyösomiakirjallisiatavoitteita.SaamelainenkirjailijaJo-
hanTuri(1854–1936)ontulluttunnetuksiteoksestaanMuittalusSa-
midBirra(1910;suom.Kertomussaamelaisista1979).Turikirjoitti
saameksi ja toimiyhteistyössä tanskalaisenetnografinEmilieDe-
mant-Hattinkanssa.Teoskattaaelämänkokokirjontunturisaame-
laistenarkielämänkuvauksista joikuihinjaperinteisiinkertomuk-
siin.Saamelaisenkirjallisuudentutkimuksessakäytetäänuseintermiä
muisteluskirjallisuus, jollapainotetaankirjoittajienvahvaasitoutu-
mistaperinteisiinsuullisenkerronnantraditioihin.SamuliAikioon
kiinnittänythuomiotatähänsaamelaisenkirjallisuudenjuonteeseen,
jotahänkuvaa sanoilla”kaunokirjallisesti suuntautunut folklore”.
(Aikio2007:19–25;Hirvonen1999:91–100;Huuskonen2004:120–
128.)

Suhdekansanparistanousseisiinomankansankuvaajiinjaperin-
teentallentajiinontieteellisessäjayhteiskunnallisessakeskustelussa
useinollutristiriitaista.Ristiriitaisiatunnelmiasaattoikokeamyös
kotiseutunsaperinteentallennustyössätyöskentelevä.Tenonsaame-
laisenopettajanjakirjailijanPedarJalvin(1888–1916)kokemukset
kuvaavattätähyvin.Saamelaisestasukutaustastajaäidinkielestäoli
hänellehyötyä,muttahänjoutuikokemaanmyöstorjuntaa.Vaikka
JalviitseeiollutTenonlaaksonkylissävieras,tallensihänperinnet-
tävieraille. Jalvi lähettivuosina1912–1915tallennetutsaamen- ja
suomenkielisetkäsikirjoituksensaSuomalaisenKirjallisuudenSeuran
kansanrunousarkistoon. Mukaan hän liitti muistikuvia tallennus-
työstä:

MitäyleensärunojenrunsauteentuleeUtsjoella,niintäytyymyöntää,että
täälläniitäonniukalti.Ehkätähänniukkuuteen,sanoisinkotietämättö-
myyteen,onsyynäse,ettäheeivättahdoilmaistatietojaanvieraidenkäy-
tettäväksi.Olinvarma,ettämonetUtsjoenlappalaisukoistaja-eukoista
tietävätyhtäjatoistaentisaikojentavoistajauskomuksista,tietäväterilai-
siintilanteisiintaikoja,jotkavieläparivuosikymmentäsittentehtiin,mut-
taeivätilmaisetietojaan,onkiniitämitenviekkaastitahansa,vastaavat
vainkuivasti:Inmundieđemaidege[’enminämitääntiedä’;saamenkie-
linenosuusmuutettunykykirjoitustavanmukaisesti].Jopalisäävättähän:
Gosadaidboarescukcasiidguin,boagustahkandaidčogget[’mihinnoilla
vanhoillaloruilla,ivanvälineeksiniitäkeräät’].(Jalvi1966:10–11.)
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Antropologisentiedonluonnettapohdittaessaontutkijanjakent-
tätyöntekijänsekäyhteisönvälinensuhdeyksikeskeinenkysymys:
Onko tutkija tutkimansayhteisön jäsenvaiulkopuolinen?Millai-
sennäkökulmanhänvalitseeasemansapohjalta,mitkäovathänen
päämääränsä?KuolansaamelaisenkulttuurintutkijaJelenaSergeje-
va(nyk.Porsanger)tekeeselväneronsaamelaissyntyistentutkijoiden
1990-luvullatekemientutkimustenjalappologisentutkimuksenvä-
lille.Hänpitäätärkeänäniitämerkityksiä,tulkintojajakäsitteitä,joi-
takulttuurinedustajatitseantavatkulttuurinsatapahtumille.Se,et-
tätutkijaonosatutkimaansakulttuuria,mahdollistaakulttuurisen
kieliopinymmärtämisen.(Sergejeva2000:181–182.)Vastaavanlaista
yhteisöönkuuluvuudenjakuulumattomuudenmonimutkaistaprob-
lematiikkaaonkäsiteltysaamelaiskulttuurinkontekstissavarsinkin
Norjassa.Saamelais-janorjalaistutkijoidenvälistenkeskustelujenyti-
messäovatolleetkysymyksetyhteisönulko-jasisäpuoleltalähtevien
tulkintojenoikeutuksesta.Keskusteluissavahvanaargumenttinayh-
teisönomienjäsententekemäntutkimuksenpuolestaonollutkoke-
muksenkauttasaaduntiedonkeskeisyyskulttuurinymmärtämisessä.
Toisaaltaulkopuolisettutkijatovatkiinnittäneethuomiotatutkijanja
tutkimuksenkohteenväliseenetäisyyteen,jokaonainaolemassariip-
pumattasiitä,tuleekotutkijayhteisönsisältätaiulkoa.Tämänosittai-
senulkopuolisuudensaikokeamyösPedarJalvi.(Huuskonen2004:
90–98.)

SamiFolkloristics-teoksen(2000)kirjoittajistaJuhaPentikäinen,
ÅkeHultkrantz,SteinMathisenjaJelenaSergejevaovaterisaame-
laisalueidenfolklore-kokoelmiajatutkimustakartoittaessaankukin
voineettodentaatutkijoidenkiinnostuksensuuntautuneennimen-
omaanperinteiseenuskontoonliittyviinaiheisiinrituaaleineen,pyhi-
nepaikkoineen,henkineen,jumalineenjasamaaneineen.Kirjoittajat
kiinnittäväthuomiotamyössiihen,mitensaamelaistraditiot1950-lu-
vulleastihaluttiinliittääosaksivaltaväestönperinnettä.(Hultkrantz
2000:57–102;Mathisen2000:103–130;Pentikäinen2000a:131–54;
Sergejeva2000:155–188.)Veli-PekkaLehtolaonpohtinutlappolo-
gianklassikkoteostenrooliaPohjoismaidenkansallistentieteidenke-
hityksessä:kansallista identiteettiähahmotettaessa saiperinteinen
saamelainenyhteiskuntaedustaajäännettävarhaisemmastasuomen-
sukuisestayhteiskunnasta,jokatulisisyrjäytymäänkehittyneemmän
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maatalouskulttuurilleperustuvanyhteiskuntamuodontieltä.(Lehto-
la2004:57.)

Aitoudenongelmia

Saamelaisenfolklorenalkuperääkoskevatkysymyksetolivatyksitut-
kijoitaaskarruttanutaihepiiri.Mikäoliaitoasaamelaistaperinnettä,
mikälainattua?Qvigstadedustilappologeilleyleistänäkemystä,jon-
kamukaansaamelaisetovatsäilyttäneetmuiltalainaamansaaineksia
konservatiivisesti,japerinneolinäinmuistomenneistäajoistajasaisi
väistyämodernisaationtieltä.(Mathisen2000:107–108.)Kun1960-
luvullaErkkiItkonenyleisesityksessäänviittasiFriisinnäkemykseen
aidoistajaepäaidoistakertomuksista,hänkuitenkinpainottivuoro-
vaikutustanaapurikansojenvälilläjavaikutteidensaamistamolem-
piinsuuntiin(Itkonen1963:544–545).T.I.Itkonenkuvaatätäsamaa
vuorovaikutusta saamelaista kansantietoa käsittelevässä esitykses-
sään.Satuperinteenyhteydessähänottaaesillemarkkinoidenmerki-
tyksenvaikutteidensaamisessa:

Onkinhelpostiymmärrettävää,ettälappalaisetovatomaksuneetnaapu-
rikansallisuuksiltapaljonsatuja,tarinoitaynnämuutakinkansantietoa,
silläovathanhekauttavuosisatojenjoutuneetkeskinäiseenseurusteluun.
InarinjaUtsjoenvuotuisillamarkkinoillatapasivattoisensaeriheimoiset
lappalaiset,Peräpohjolansuomalaisettalonpojat,Tornion,RuijanjaKuo-
lankauppiaatsekävienankarjalaiset.SamoinVarankivuononrannikolla
keräytyijokakevätkalastamaantuhansittainnorjalaisia,suomalaisia,ve-
näläisiäsekäkolttia,inarilaisiajautsjokelaisiapaikallistenmerilappalais-
tenlisäksi.Säätäpidettäessäkulutettiinaikaamm.satujakertomalla.(It-
konen1948:557–558.)

Sittemminetnografisentutkimuksensisäänrakennettupessimismi,
jossaperinneonkatoavaajatutkijantehtäväksijääsentallentaminen
ennenlopullistakuolemaa,onkyseenalaistettu.Nykytutkijaeienää
koeolevansakatoavanperinteentallentajavaanyhteisönjasenperin-
teenvuorovaikutussuhteidenkuvaajajaanalysoija.Saamelaisenkult-
tuurintutkimuksessa1950-lukumerkitsikäännekohtaaantropolo-
gisenjayhteiskuntatieteellisentutkimuksensuunnatessahuomionsa
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menneisyydestänykyisyyteen.Tutkijoitayhdistikiinnostusyhteisön
sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutuskäytäntöihin, vähemmistö-
enemmistö-suhteisiin,etniseenidentiteettiinjayhteisössätapahtu-
viinmuutoksiin.Myösvarhaisiinpyyntiyhteisöihinkohdistuvassa
tutkimuksessalöydettiinuusiatulkintoja.Homogeenisuusrikkoutui
jaantoitilaamonimuotoisuudelle.(Huuskonen2004:32–33.)

Suomalaisessafolkloristisessatutkimuksessa1960-luvullavirinnyt
kiinnostusantropologisiinkenttätyömenetelmiinnäkyytuolloinaloi-
tetussasaamelaisenfolklorentallennusprojektissa,jonkaaktiivisinai-
kaolivuosina1967–1975.Syntyiajatuslaajamittaisestakeruusta,jolla
selvitettäisiin,millaistasaamelaisyhteisöjenperinneoli1960-luvulla.
Ongelmalliseksikoettiinse,ettäsaamelaiskulttuuriinsuuntautunut
tutkimusnojasisirpaleiseenaineistoonjasitaattikiertoon.Perinteen
yleiskeruunrinnalletahdottiinintensiiviseenkenttätyöhönperustu-
vaayksilö-,paikallis-jayhteisötutkimusta.Perinnetekstientulisaa-
darinnalleenkonteksti.Projektinkannaltaolivatmerkityksellisiäne
haastattelumatkat,jotkaJuhaPentikäinenjaOlaviKorhonentekivät
1965−1966Ruotsin,NorjanjaSuomenLappiin.Yleiskeruunaalkanut
projektipaikantuisittemminYlä-Tenonkyliin,erityisestiTalvadak-
seen(pohjoissaameksiDálvadas).Haastattelujatekivätniinsaamen-
kuinsuomenkielisetkinkenttätyöntekijät.Tämänfolklorekokoelman
alkuperäisaineistojasäilytetäänTurunyliopistonKulttuurientutki-
muksenlaitoksenTKU-kokoelmissa.Aineistoonnykyisintallennet-
tumyösdigitaaliseenmuotoon,mikähelpottaaaineistonkäyttöäja
saavutettavuutta. (Mahlamäki – Enges, 2001: 115–130.) Projektin
päätyttyäonyhteysTalvadaksenjaNuvvuksenkyliinsäilynytseu-
rantakeruun,tutkimuskirjallisuudenjaaineistostatehtyjenvaloku-
vanäyttelyidenkautta.(Nyberg&al.2000;Huuskonen2004:49–83;
Huuskonen2007:62–75.)

Tätälaajaasaamelaisperinteenaineistoaonkäytettyuseammassa-
kintutkimuksessa.JuhaPentikäisen(1968)vertailevatutkimuspoh-
joismaisesta lapsivainajaperinteestä hyödynsi aineiston supranor-
maaliakertomusperinnettä.Uudemmantutkimuksenkeskiössäon
paikallinenmerkityksenanto.ErityisestiTalvadaksenkyläänliittyvät
haastattelu-javalokuva-aineistotantavatmahdollisuudenpaneutua
uudella laillayhteisön,ympäristön japerinteenvälisiinsuhteisiin.
TurkulainenfolkloristiLassiSaressaloontutkimuksessaanTalvadak-
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senkylänetnohistoriallinenkehitys(1982)hahmottanutjokisaamelai-
senelinkeinojärjestelmänmonimuotoisuutta.ArtikkeleissaanSares-
salo(1985;1987)onpaneutunutylätenolaiseenhenkilöperinteeseen
javiholliskuviin.Omassaväitöskirjassani(2004)paneuduinyhteisön,
ympäristönjaperinteensuhteisiin.(Ks.myösJärvisenartikkelitässä
kirjassa.)

Tässäartikkelissatarkastelensaamelaistafolkloreapienfolklorenja
kertomusperinteenkautta.Esimerkitolenvalinnutniin,ettäniissätu-
leeesilletoisaaltaihmisenjaympäristönvälinensuhde,toisaaltasaa-
melaisyhteisöilleominaisetkerronnantavat.

Puheenlomassa

Sananparret luokitellaankuuluviksipienfolkloreenyhdessäarvoi-
tusten,kaskujenjaenteidenkanssa.Muodoltaankiteytyneetjakaa-
vamaisetsekäilmaisultaanniukatsanaparretjaetaanlauseyhteyteen
mukautuviksipuheenparsiksieli fraaseiksi, tilannekohtaisiksi,rep-
liikkejäsisältäviksisutkauksiksijasanomuksiksisekäitsenäisenaja-
tuskokonaisuudensisältäviksisananlaskuiksi.Samankaltaistakielen
käyttöäkuinpuheenparsissatavataanidiomeissa,muutamansanan
liitoissa,joissailmauksenalkuperäinenmerkitysonsaanutmetafori-
senkäytönkauttauudenitsenäisenmerkityksen.Niinkuinsananpar-
retmyösidiomittuovatvivahteikkaastiesillekieliyhteisölleominaisia
puhekäytäntöjä.(Kuusi1954;Häkkinen2000:1–15.)

Vuonna2007ilmestyneeseenAnnaIdströminjaHansMorotta-
jan toimittamaan Inarinsaamen idiomisanakirjaanonkootturun-
saastiesimerkkejätällepienellekieliyhteisölleominaisistailmauksis-
ta,niidenkäyttöyhteyksistäjaniihinliittyvistäkertomuksista.Monet
inarinsaamelaiset idiomit saavatvoimansa luonnontuntemuksesta
japerinteisistäelinkeinoista.Kiälluáldu,kellovaami,onpaitsitäysi-
kasvuinennaaraspuolinenjohtajaporomyösvertauskuvajohtamaan
pyrkivästäihmisestäkuntaassanaakiällusavzâ,kellolammas,käyte-
täänjuoruilijasta.Osaidiomeistaviittaamyytti-jauskomusperinte-
seen: ijjâstáálu,yöstaalo,saatunnelatauksensaihmisellevihamieli-
sestäuskomusolennostastaalostajamerkitseeyökukkujaa,ihmistä,
jokavalvoojakulkeerauhattomanayöllä.Kunmyyttinenmaanal-
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laasuvakieddikeš-kálgu,kentänpääneukko,mainitaanjonkinjutun
alullepanijaksi,kyseessäonepäluotettavajuoru.Idiomeihinlasketaan
kuuluviksimyösvakiintuneitalausekkeenomaisiailmauksia.Niinpä
ilmauksillaákkum/äijihâmtetiätá,mummonipa/ukkinipatietää,pu-
hujakertoo,etteiitsetiedäasiastamitään.(Idström–Morottaja2007:
5–7,11,19,30,52,95.)

Saamelaisiasananparsiaontallennettuuseisiinklassikkoteoksiin:
J.A.FriisinLappiskeSprogprøver(1856),J.QvigstadinjaG.Sandber-
ginLappischeSprachproben(1888)jamyöhemminQvigstadinLappi-
scheSprichwörterundRätsel(1922).Suomensaamelaistensananpar-
siviisaudestaesimerkkejälöytääErkkiItkosentoimittamastaAnders
Andelinutsjokelaisestasatu- jasananlaskukeräelmästä (1947),A.V.
KoskimiehenjaT.I.ItkosentoimittamastateoksestaInarinlappalaista
kansantietoutta(1917),jonkaaineistostaosaonperäisinKoskimiehen
1886tallentamistakielennäytteistä.T.I.Itkonentoimittivieläuseita
kokoelmiainarilaistakansanviisautta(1934,1935,1937,1938),joista
onkoostemyöshänensuurteoksessaanSuomenlappalaisetvuoteen
1945.KielentutkijaPaavoRavilankielennäytekokoelmatovatEnon-
tekiön,PetsamonjaEtelä-Varanginkansantietoudesta(1931,1934).
OsaSuomenLapissa tunnetustasananparsiperinteestäonyhteistä
naapurikansojenjaRaamatunsananparsiperinteidenkanssa.

Seuraavat pohjoissaamelaiset sananparsiesimerkit on poimit-
tuHaraldGaskinjaAageSolbakkinpienestäsananlaskukirjastaJođi
leabuoritgooru(’Kulkeminen[jutaminen]onparempikuinpaikal-
laanolo’)(2003).Jokirjannimisananlaskutuoesilleyhdennäiden
sananlaskujenkeskeisenaihepiirinpaimentolaisuudenjasiihenliitty-
vänkotoperäisentiedon.Myösmonissaeläimiävertauskuvinakäyttä-
vissäsananlaskuissahyödynnetäänkotoperäistätietoajakokemusta:

Itdonleatmusgoahtemuorranorron.
Etoleminullakotapuunaollut.

Inleatmunjurdugámanjunnesuoidni.
Enoleollutsinunkengännokkaheinänäsi.

Rievssatleagirjái,muhtomáilbmileavelágirjját.
Riekkoonkirjava,muttamaailmaonvieläkirjavampi.
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Donleatdegogarjá,nuárratbadjin.
Oletkuinkorppi,niinaikaisinylhäällä.

Gosaoaivimanná,dohkofertebeahcetgemannat.
Minnepäämenee,sinnepitääpyrstönkinmennä.

Raja idiomien jasananparsienerialalajienvälilläonhäilyvä.Niin
kuininarinsaamelaistenidiomienmyöspohjoissaamelaistensanan-
laskujenkuvakielihaetaanperinteisistäelämäntavoistajauskomus-
maailmasta, luonnostajasenilmiöistä.Viittauksetmyyttisiinolen-
toihinkertovatniihinliittyvienmielikuvienvahvuudesta:stállusaa
edustaaihmisyhteisöllevihanmielisiävoimiajaÁhčešeatnipahantah-
toista,joskusmyöskiimaistanaisihmistävastaparinaanhyväluontoi-
nen,alistuvajapassiivinenNjávešeatni.(Itkonen1959.)

Áhčá.
Áhčešeatnivetääsuonta.

Donnjurggohalatdegostállu.
Vihellätkuinstaalo.

Sananparsienavulla tuodaantehokkaastiesille tilanteeseensopiva
kommentti,jokailmaiseesanojanmielipiteenjauseinmyösyhteisös-
sälaajemminvallallaolevannäkemyksenasiasta.Puhumiseen,vaike-
nemiseenjaihmistenväliseenkommunikaatioonliittyviäaiheitakä-
sitelläänmyösitsesananlaskuissa:Mitenpuhumistajavaikenemista
arvotetaanyhteisössä?Millaisiatapasääntöjäpuhumiselleon,mitä
pidetäänhyväksyttävänä,mitäei?Sananlaskuissatarkastellaanmyös
ihmisenluotettavuutta.

Eaibuotsánitčázijeage.
Eivätkaikkisanatvettäpidä.

Ráigenjuovččaiijeagemaidige.
Reikäkielieipidämitään.

Ruovdiruostumuhtosátniiiboarásmuva.
Rautaruostuumuttasanaeivanhene.
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Dedálgalleaskiremoniborran.
Nonytoletkylläharakanmunansyönyt.

Bealljigulláguhkibuigočalbmioaidná.
Korvakuuleekauempaakuinsilmänäkee.

Sananparret kertovat yhteisön tavasta hyödyntää kielelle ominai-
siakeinoja.Tutkijatpuhuvatformulatekniikasta, jossasyntaktis-se-
manttisestimääriteltylausekaava,eräänlainenmuotti,toimiiuusien
ilmaisujen luomisenapuvälineenä. (Kuusi1967.)Sisällöllisesti sa-
nanparretvoivatnojatavahvastiomaanperinteeseenjahyödyntää
kuvakielessäänmyyttisiäelementtejäjaviittauksiauskomusolentoi-
hinsekäkotoperäistätietoaelinkeinoista,ympäristöstäjaluonnos-
ta.Sananparsienaineksinavoidaankuitenkinkäyttäämyöslainattua:
kulttuurillekeskeisetpiirteetjaelementitkorvaavatvieraatelementit
tailainattusananparsiliitetäänsellaisenaanosaksiyhteisönperinne-
varastoa.

Saamelaistensananparsienkohdallaontallennustyöollutvahvem-
paakuintutkimus.Tästäkertovatniinvanhatkuinuudetkinsanan-
parsikokoelmat. Mielenkiintoisia haasteita tutkimukselle tarjoaisi
nykyisinkäytössäoleviensananparsienkartoittaminenjaniidenkäyt-
töyhteyksienselvittäminen.Tätäkauttavoitaisiintarkastellaperin-
teensopeutumistamuuttuvissaolosuhteissaniinmerkitystenkuin
esteettistenperiaatteidenkinkannalta.

Kertomusperinteenkentällä

Eurooppalainenkertomusperinneonkarkeasti jaettukolmeenryh-
mään:satuihin,tarinoihinjamyytteihin.JacobGrimmkuvaileenäitä
kertomuksiakäyttämälläliikkumistajapaikalleenasettumistailmai-
seviasanoja:satuonvähitensidoksissapaikkaan,selentääjasaavoi-
mansarunoudesta,tarinakävelee,koputtaaovellejaasettuutaloksija
myyttilentääjaasettuutaloksi.(Grimm1882–83:xvi–xvii.)Grimmin
veljekset,JacobjaWilhelm,julkaisivatsatu-,tarina-jamyyttikokoel-
miavuosina1812–1815ja1835.Heidänkäyttämänsäkolmijakoinen
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kertomusperinteenluokittelualaluokkineenonvakiintunutsuullisen
perinteentutkimuskäytäntöön.Näkemyksetmyytistä,tarinastajasa-
dustaanalyyttisinakäsitteinä,joitavoidaansoveltaaylikulttuurisesti
jakäyttääideaaleinaluokittelumalleina,ovatuseinsaaneetvertailu-
kohteekseenerikulttuureidensamankaltaiseenperusjakoonpalautu-
viapaikallisiaperinnelajijärjestelmiä.(Huuskonen2004:99–115;ker-
tomusperinteestäyleensäks.Järvinen–Knuuttila1982.)

Kertomusperinteenkolmijakoeioleongelmaton:vaikkafiktiivi-
nenkerrontaerottautuumuustakerronnastauseimmissakulttuureis-
sa,onmyytti-jatarinakategorioidenkaltainenkertomustenerottelu
johuojuvampaa.Tämäongelmatuleeesillemyössaamelaisenfolklo-
renkohdalla.J.A.Friis(1871)jakoisaamelaisetsadutjatarinatkah-
teenryhmään:aitoihinjaepäaitoihin.Aitoudellahänhalusikorostaa
kertomustenpaikallisväriäjaiäkkyyttä.Tällaisiakertomuksiaovathä-
nenmielestääneläinsadut,myyttisetsadutjatarinatsekähistorialliset
tarinat.J.QvigstadinLappischeMärchen-undSagenvarianten(1925),
jokaperustuuNorjansaamelaistenkertomusperinteeseen,onjulkais-
tuAnttiAarnentyyppiluettelonmukaisestijakäsittääluokateläinsa-
dut,ihmesadut,saduttyhmästäjättiläisestätaistaalosta/paholaisesta
japilasadut.Käytössäovatanalyyttisetylikulttuurisetperinnelajiter-
mit.(Huuskonen2004:120–28.)

Saamelaisenkertomusperinteenkotoperäisetperinnelajijärjestel-
mässäuseimminkäytetyttermitsanakirjamääritelmineenovatseuraa-
vat:máinnas’satu,tarina,juttu’,muitalus’kertomus,muistelus’jacu-
vccas’taru,satu’.Vaikkamáinnas-termiliitetäänyleisestinimenomaan
fiktiiviseenkerrontatraditioon,seeikuitenkaanmuodostamuitalus-
terminkanssatiukkaabinaaripariakutentosi–fiktio(Hirvonen1999,
92.)Kunhalutaanperehtyäkotoperäistenperinnelajitermienkäyt-
töön,onsyytätarkastellarajattuayhteisöäjasitä,mitensenjäsenet
käyttävätnäitätermejä.Otanesimerkintenonsaamelaisestakertomus-
perinteenjärjestelmästä.Muitalus-termijamuitalit-verbiovatylei-
sestikäytössämerkityksessä’kertomus’ja’kertoa’.Perinnelajiterminä
käytettynäniilläviitataankertomuksiin,joissavälitetääntietoaihmi-
senkokemuksista,tapahtumista,jotkaonnähtyjakuultu.Raportoivat
jarealistissävyisetkertomuksetvoivatkäsitelläniinarkitodellisuutta
kuinsellaisiakokemuksia,joissaihminenkohtaajotainarkitodellisuu-
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destapoikkeavaa.Kunmuitalus-kertomuksistavälittyyeräänlainenlä-
heisyydentunnelma,máinnas-kertomuksissaläheisyydensijastako-
rostetaanniinajallistakuinkokemuksellistakinetäisyyttä.Useintermi
saaalkumääritteendološmáinnas,’muinainenkertomus’.Kerronnanei
tyylillisestitarvitseollarealististavaikkatapahtumatmiellettäisiinkin
tietyssäajassajapaikassatapahtuneiksi.Liioitteluelementit,erilaiset
kielikuvatjatoistoovatkäytettyjätyylikeinoja.Kertojatviittaavatkin
máinnas-termilläuseinnimenomaankerronnantapaan.Sisällöllisesti
máinnas-luokkaankuuluvatmyössellaisetkertomukset,jotkaideaali-
sessaperinnelajiluokituksessasijoitetaanperinteisiinsadunluokkiin,
kuten ihmesadut, sadut tyhmästä jättiläisestä,eläinsadut,pilasadut
janiinedelleen.Cuvccas-terminkäyttö1960-ja1970-lukujenTenon-
laaksossasisältääuseinajatuksenkertomusaiheentaikauskoluontees-
tajamerkityskenttäkytkeytyyperättömäänjuoruunjahuhupuhee-
seen.Kertojaottaavälimatkaaasioihin,joitaeipidämahdollisenaja
jotka haluaa rajata rationaalisen tiedon ulkopuolelle. (Huuskonen
2004:129–142.)Edelläkuvattujenkotoperäistentermienavullavoi
tutkijasaadaviitteitäyhteisönperinnelajijärjestelmänviestinnällisis-
täjaesteettisistäaspekteista.YhdysvaltalainenpuheenetnografiDan
Ben-Amospainottaakinerikielissäolevialajitermejä,jotkaedustavat
”kertomuksiakertovien,laulujalaulavienjasananlaskujaesittävienih-
mistennäkemyksiäjaideoita”.(Ben-Amos1992:25–26.)

   
Todellisenjakuvitellunmaailmanvuoropuhelu

Ihmisenjaeläimenvälistäsuhdettakäsitelläänsaamelaisessafolklo-
ressaniinjoiuissa,pienfolkloressakuinkertomusperinteessäkin.Erk-
kiItkonenonverrannuteläinsatujenja-joikujensuhdettatoisiin-
sajatodennut,ettävaikkaeläinsaduissaporo,peura,naali jaahma
syrjäyttävätvieraammateläinhahmotjatuovatpohjoisenlisävärin
kertomuksiin,pitävätkansainvälisetkulkumotiivitpintansaeikäpai-
kallinenelämänmuototuleesillesamoinkuinjoiuissa.Saamelaiset
eläinsadutasettuvatsaumattomastiosaksikansainvälistäteemastoa,
jossakertomustenkärkisuunnataanvertauskuvinihmisluontoonja
yhteiskuntaan.(Itkonen1963:545–546;ks.myösItkonen1948:551–
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553.)Eläytyvällekertojallevoimyösperinteineneläinsatuantaaai-
neksiavärittääarkielämää.Kuviteltujatodellinenmaailmaelävätrin-
nan.(Huuskonen2004:190–194.)

Yksipohjoiseuraasialaistenkansojenkertomusperinteelleyhteinen
teemaonmuodonmuutos,metamorfoosi.Myyttiseteläimet,kuten
karhu,susi japeura,ovatnoidan(noaidi)mahdikkaitaapueläimiä.
Metamorfoosikertomuksissasaavatsijansamyösmuuteläimet: lin-
nutkutenkotka,metsojasorsa,kalat,kotoiseteläimetporojakoira
sekäkaikenlaisethyönteisetvoivatantaaihmisellehahmonsa.Saame-
laisessauskomusmaailmassamuodonmuutostenhallitseminenkuu-
luunimenomaannoitientaitoihin,muttamonetkertomuksetliitty-
vätmyöstavallisiinihmisiin,jotkasaattavatmilloinmuuttaaitsensä
karhuksitaisudeksilenkopuutakiertämällä,milloinmetamorfoosin
läpikäytyäänjoutuanaapurinkalanpyydykseen.Varsinaistennoita-
kertomustenaihepiiritovatpitkältisamojakuinmuinaisjoiuissatai
kaukaisempienSiperiankansojenperinteissä,joissakilpailevatnoidat
kamppailevatkeskenäänjataistelevatpeuralaumoista.(Itkonen1963:
542–544,558–563;Itkonen1948:533–537.)

PedarJalvisaikesällä1915kuullaPorsangerissaRasmusLarsenilta
kertomuksennoitasisaruksista:

Bavvus-Niilas ja Bavvus-Bigga olivat porolappalaisia ja he oleskelivat
SpiertanjargassaNorjanLapissa.Henäkivät,etteiniillätuntureillaollut
villipeurojaniinkuinSuomentuntureilla.Herupesivatkin joikumaan
peurojaSuomestaRastegaisantunturille.Janiinpäpeuralaumatuleekin
Rastigaisalle.MuttaSuomennoidathuomasivat,ettäLapinnoidatovat
joikuneetheidänmaastaanpeurojapois.HelähtivätkostoretkelleBavvus-
NiilasinjaPavvus-Bigganluokse.

Bavvus-Niilasja-BiggaolivatjuurisitoneetnaaraspeuranGallok-kum-
muilla,pohjoispuolellaRastigaisassa,uhriksimaalle,jotteisiitämaastapi-
tänytuseampaanpolveenhäviämänvillipeura.Heolivatsiinäsitomassa
tuotakiinnisaamaansapeuraa,kunhehuomaavat,mitenkolmeSuomen
noitaaurospeurojenhahmossatuleeheidänluokseen.

SanooBavvus-Niilassisarelleen:”Minämuutanitsenimyösurospeuraksi
jalähdentaistelemaantulijoidenkanssa.”SanooBigga:”Voiveljeni,eisillä
tavallamitäänvoiteta,päinvastoinhävitään.Minälähdenvastaan.”Jahän
lähtijuoksemaanvastaan,nostihelmansajapuisti,niinsieltälivistikinyh-
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deksänsuttayhdeksänlapsennimeen.(Bavvus-Biggallaoli9lasta.)Niin
sudet juoksivatSuomestatulleidenpeuraurostenjälkeenetelään.Näin
katosivatnuokolmesuomalaistanoitaa,muttasitäeitiedetä,lienevätkö
sudetniitäsaavuttaneetvaimiten,muttaeivätsudetkaanpalanneettakai-
sin.SiitäalkaenonRastegaisallaollutvillipeurojaainatähänsaakka.(SKS
KRA.Jalvi,Pedar24.1916.Porsanger.)

Bavvus-Niilas-Biggaolivatkeminsaamelaisetsisarukset.Kertomuksen
takaakatsovathistorianhenkilöt,joidenelämänkohtaloistaonjäänyt
jälkiyhteisönsuulliseenhistoriaan.Noitakertomuksenjuonteisiinli-
mittyvistäkansanuskonkuvauksistahahmottuukuvayhteisöstä:su-
kulaissuhteista,kanssakäymisestävieraidenkanssa,elinkeinosta,ritu-
aalista–noaidistayhteisönsätietäjänä,parantajanajanäkijänätässä
maailmassa,muttamyöstoisiinmaailmoihinmatkaajana.Saamelai-
nennoitaonsamaajuurtakuinsiperialainensamaani,jokatoimiipa-
rantajana,näkijänä,kuolleidensielujensaattajana,metsästysmaagik-
konajauhripappina.(Hultkrantz1978:44–56.)Vanhojenaineistojen
kertomuksetkuvaavatsaamelaisyhteisöjentoimintatapojajasuhde-
kenttiä,niinsisäisiäkuinulospäinsuuntautuviakin.

Metamorfoosiakäsitelläänpaitsikansanuskossajasuullisessahis-
toriassamyösmyyttisissäjavoimakkaamminfiktiivisissäkertomuk-
sissa.YksiKuolannimimaaltaPiitimenLappiinlevinnytmyyttinen
aihelmakäsitteleevastakohtaistanaisparia,useinmyöshaltijapariksi
kutsuttuahyvääNjávešeatnia(Njávežan),jollaonyhteysaurinkoon,
japahansuopaaÁhčešeatnia (Háhteščan), jollaonyhteyskuuhun.
Muodonmuutoksiajaerilaisiasyntyelementtejäsisältävienkertomus-
tenvariaatioonsuuri.LaajimmalleSaamenmaahanonlevinnytker-
tomusÁhčešeatnista, jokaryöstääNjávešeatninpojantaisaatämän
palkkioksivoitostaanmarjanpoimintakilpailussa.Tilallehänjättää
omantyttärensä.Taitavaksimetsästäjäksikehittynytpoikasaaselville
petoksenjayhdessäoikeanäitinsäkanssasurmaapolttamallakasvat-
tiäitinsäjatämäntyttären.Tästätuhkastasyntyvättoukat,kovakuo-
riaisetjasuosirkat.Sanakirjastalöydämmeedelleensanatháhtežan,
kiitäjäinen,jaáhčešeatni,raatokuoriainen.Myyttiseennaispariinlii-
tettydikotomiakattaaniintaivaankappaleetjaelementitkuinerilai-
setolennotjaniidenluonteenpiirteetkin:pimeä–valo,kuu–aurinko,
karhu–hirvi,peura–poro,villi–kesy,pahansuopa–lauhkea,toime-
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lias–saamaton,kiimainen–alistuva,puhelias–hiljainen,nopea–hi-
das,ruma–kaunis.ErkkiItkonensijoittaatähännaispariinliittyvän
perinteenpohjois-euraasialaisenkulttuuripiirinkeskeisiinaineksiin
jayhdistääkertomuksetpohjoistenpyyntikulttuureidensosiaalisen
järjestelmänrakenteisiinjaideoihin.(Itkonen1948:530–531;Itko-
sen1959:96–109;Itkonen1963:552–555;Pentikäinen1995:243–246;
Sammallahti309:427.)

Laajanlevinneisyydenjaiäkkyydenlisäksitällaisillemyyttisilletee-
moilleonominaistaniidenkykyläpäistäeriperinteenlajit.Esimerkik-
simyyttiseennaispariinliittyvienmielikuvienvahvuudestakertoose,
ettäniidenvastakohtaisuuttakäytetäänniinsananparsissa,uskomuk-
sissa,synty-jauskomustatarinoissakuinihmesaduissakin.Áhčešeat-
ninroolitovatmoninaiset:hänonmilloinpahahaltiatar,syöjätär,
noita-akkataistaalonvaimo,Njávešeatninliikkumakenttäonvähäi-
sempi.Saamelaisissamáinnas-kertomuksissanämähahmotottavat
monienkansainvälistenihmesatujensankarittarienroolit:tuhkimosa-
dussa(AT510)sankaritaronNjávešeatniäiti-jasisarpuolenväistyessä
ÁhčešeatnintieltäniinkuinSyrjäytettymorsian-sadussakin(AT403).
Tututhenkilöhahmotjauskomusolennotottavatvieraidenkulttuuri-
piirteidenpaikan.Puhutaanperinteensopeutumisesta.Njávešeatnija
Áhčešeatniovatsaamelaiskulttuurintraditiodominantteja.(Ks.esim.
Itkonen1959:96–109; Itkonen1963:545,552–555;Aikio–Aikio
1978;Honko1979:65–66;Strengell1996:66–75.)Kaikenkaikkiaan
myyttiseennaispariinliittyväperinneonvahvastisidoksissapohjois-
tenkansojenmytologiaan.Viimeaikaisessatutkimuksessatätäteemaa
yhdessäaurinkomyytinkanssaontulkittumyösyhteisöllisistäjari-
tuaalisista lähtökohdista. (Hirvonen 2000: 215–231; Pentikäinen
2004:427–463;Sergejeva1994:163–171;Sergejeva2000:233–254.)

Metamorfoosi-janoitakertomuksetovatosakansanuskoajausko-
musperinnettä,aluetta,jokaonhalkivuosisatojenkiinnostanuttut-
kijoita.Supranormaalinperinteenlaajakenttähaastaatutkijanet-
simäänerilaisia tulkintoja.Uudemmathaastatteluaineistot tuovat
yhteisönelämänmonipuolisestiesillejavoivattarjotauudenlaisialä-
hestymistapoja.RobertPainetallensi1950-luvullaaineistoamerisaa-
melaiskylistä.Hänenantropologinentutkimuksensakeskittyituol-
loinyhteisönsosiaalistensuhteidenjavuorovaikutuksenluonteeseen.
MyöhemminPaineonanalysoinutaineistonsafolklorea:häntulkitsee
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maanalaisiingufihtariinliittyvienkertomuksieneroottisiakokemus-
kuvauksiajavaihdokaspelkoayhteisönluominaallegorioina, joissa
käsitelläänkyläläistentraumojajaristiriitojasuhteessakylänulko-
puolellaoleviintoisiin.(Paine1994:343–363.)Yhteisönomattulkin-
natovattarkastelunkohteenaturkulaisellafolkloristillaPasiEngesil-
lä.LukuisissaYlä-Tenonperinnettäkäsittelevissäartikkeleissaanhän
ontarkastellutsupranormaaleihinuskomusolentoihinliittyviäkerto-
muksia,joidenyhtenäkeskeisenäpiirteenäonelämyksellisyys.Ana-
lysoidessaankertojiensuhdettaperinteeseenEngeshyödyntääker-
tomustenilmisisältöjenlisäksiparalingvististenkeinojenkäyttöäja
metakerrontaa.Hänkorostaasupranormaalinperinteenmonipuo-
lisuutta.Yliluonnollistenkokemustenpäällimmäisenäkimmokkee-
naeivälttämättäoleomakohtaisenkokemuksenkuvausvaankertoja
voikäyttääperinteenelementtejämyösvapaamuotoisemmin.(Enges
2000,176;Enges2003.)

Perinne,ympäristöjaymmärrys

JacobFellmantallensirunsaastisaamelaisperinnettätoimiessaanUts-
joenkirkkoherrana1821–1832.Muistiinpanoissaanhänkäsittelee
monipuolisestiniinetnografiaa,historiaakuinfolkloreakin.Kuule-
miinsakertomuksiinhänsuhtautuikriittisesti:

Saduissapuhutaanjättiläisistä,aaveista,lappalaistentaisteluistajättiläisiä
vastaan,karhulaumoistajasusista,jotkaterävillähampaillaanolivatjyr-
sineetrikkinekallionlohkareet, jotkaolivat lappalaistensuojana,kuin-
kalappalaisetesi-isiensähenkienavullaolivatsuorittaneetsankaritekoja
taistellenjootteja,skyyttejä,karjalaisiaym.vastaan.Edellisensukupolven
ihmisetovatmukaolleettaistelussajättiläisiäjahiisiä(staaloja)vastaan.
(Fellman1980,57.)

Fellmanarvioikertomustenfiktiivisyydenjahistoriallisuudensuhdet-
tapohtimattasyvemminkertomustenmerkitystäihmisilleitselleen.
Kuntämänpäivänfolkloristitarvioivatmuistitietoa,henkilökohtaista
kerrontaajasuullistahistoriaa,yhtenäkeskeisenätavoitteenaonluo-
dakuvakertojanomastahistoriakäsityksestäjatotuudesta.(Peltonen
2006:105–107.)
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Saamelaisessakertomusperinteessäsuosituthenkilöperinnesiker-
mätovatsuullisenhistoriannäkökulmastakiinnostavatutkimuskent-
tä;tuovathanneihmisenkokemuksenomastaelinympäristöstäänja
historiastaanherkästiesille.Useidenkertomustenpunaisenalankana
onihmisenjaympäristönvälisenvuorovaikutuksenkuvaus.Suulli-
sestikerrotutelämänhistoriatjakertomuksetsitoutuvatvahvemmin
paikkaankuinaikaan.Paikkatoimiimuistinkiinnekohtana.(Huus-
konen2004:44–46.)MieleennousevatMattiSarmelanajatuksetyh-
teisöllisestimerkityksellisestäfolklorestaosanaympäristösysteemiä.
Hännäkeefolklorenkeinona, jollayhteisövoitallentaakollektiivi-
seenmuistiintärkeiksimiellettyjäasioitajakompensoidamenetyksiä.
Folklorevoitarjotamyösmahdollisuudenkäsitelläjulkisestiresurs-
sienjaonsynnyttämiäristiriitoja.(Sarmela1994:111–112.)Saame-
laisestahenkilöperinteestävoidaantunnistaaSarmelanluonnehtimia
ympäristökertomuksia,viestejä,joihinonkoodattukulttuurilleomi-
nainenympäristötietoja-kokemus.

Kertomuksissajokapäiväisenelämänpiiriinkuuluvattapahtumat
tuovatmenneidensukupolvienihmistenkokemusmaailmanulottu-
villemme.Kesällä1886A.V.Koskimiestallensiinarinsaamelaisiakie-
lennäytteitä.HänsaikuullamyöskertomuksiaEnontekiöllä1600-lu-
vullaeläneestäPäiviöstä,peuramiehestäjanoidasta,jokasittemmin
kääntyikristityksi.(Itkonen1948:545–547.)Yksikertomuksistaku-
vaakuitenkinmäenlaskua.Suullistahistoriaaeikerrotaainatotisena:

Kittilänkirkonkylänpohjoispuolellaontunturi,jonkaallaonmuinaisen
Päivä-ukonasuinpaikka;siinäonvieläsijanäkyvissä,muttakatajoitaja
sammaliaonsiihenjokasvanut.Päivä-ukkoolierinomaisenvakavajahy-
väpeuramiessekäsenlisäksinoitakin,jotenhäntaisiviedäpeurojatuntu-
ristatoiseen.Hänolimainiosuksimiesjamäenlaskija(sellainen),etteihä-
nenveroistaanollutketään.Niinpähänkerrankinveikallalaskialastuolta
korkealtatunturiltarasvanappopäänsäpäälläeikätämäkaatunuthänen
laskettaessaanjyrkännettäalaskotisiljoonsa(=kenttä)...
(Koskimies–Itkonen1917:38–39.)

Mäenlasku-motiivivillaonpaikkansasaamelaisenhenkilöperinteen
seikkailu-jaliioittelukertomuksissa.Päiviölläonseuraajia.Yksiheis-
täonutsjokelainenStuorra-JovnnaJomppanen(1794–1874), joka
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olielinaikanaanarvostettusuullisenkertomusperinteentaitaja.Hä-
nenkertomuksillaanonedelleenpaikkansaTenonlaaksonsuullises-
sahistoriassajasanataiteessa.MattiGuttorminmuistoStuorra-Jovn-
nanmäenlaskustalöytyysuomenkielisestähaastattelusta,jonkaLauri
HonkotekiNuvvuksessakesällä1967:

LH:Ettämitänesiitä[Stuorra-Jovnnasta]kertovat?Muistatko,ettämillä
tavallaseolierikoinen,ettäsiitäjuteltiin?
MG:Noenminätiiäsiitäerikoinen,muttayhtentapauksenmämuistan.
SeolituollaRastikaisallaporohommissaja…
Sittensesieltätulilumipyryja…
UkkolähtisilloinsuksillalaskemaansielläRastikaisastaalasjasielolisillä
porotsielläRastikaisanjuurellajaajoporotja…
Silolitietenkinliha-ahkiotsielläja…
Jasittenselähtisielläajamaanporolla,muttapääsikinirtiseliha-ahkio.
Missänelihatolija…
Lähtisieltäalastulemaanja…
setuli.
Tuolonpuu,
senStuorra-Jouninpuu.Setulijustiin,sesattujustiinsiihenisoonmän-
tyyn.
Jasiihenseonjäänysiihenmäntyynsekolovielä,mihinontullutseahkio.
Seonkylläaikaisomänty.
(TKU/A/67,91,3.)

KertomuksenmäntykasvaaedelleenTenonnorjanpuoleisentunturin
rinteessämuistuttamassaStuorra-Jovnnasta.Väitöskirjatutkimukses-
sani(2004),jossatarkastelintenonsaamelaisiaympäristökertomuksia
Stuorra-Jovnnaanliittyvänperinteenkautta,tuleeyhteisönperinne-
aineistojenmoninaisuusesille.Kertojapersoonattulkitsevatperinnet-
täkukintavallaan.VaikkahistoriallinenStuorra-Jovnnaonajoittain
muuttunutlähestaruolennoksi,kuultaakertomuksistaläpientisajan
ihmistenarkijasaamelainenmytologia.Kertomustenavullakertojat
voivatmyöstuodaesilleomaaympäristötietouttaansekäsuhdettaan
luontoonjahistoriaan.VahvastipaikkoihinsidottunaonniinStuor-
ra-JovnnaankuinvaikkapaPäiviöönliittyvääperinnettämahdollista
tarkastellaympäristökertomuksina,joidenideatvoivatlisätämeidän
ymmärrystämmeympäristöstäjahistoriasta.
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Folkloristiikkasaamelaiskulttuurintutkimuksessa

Tämänpäivänfolkloristinentutkimusliikkuukulttuurintutkimuk-
senmoninaisillaalueilla.Tutkimuskohteinavoivatollaniinkulttuuri-
perinnönsymboliikkajapolitiikkakuinnyky-yhteiskunnanerilaiset
ilmiöttaiidentiteettiinliittyvätkysymykset.Yhäenemmänonalettu
kiinnittäähuomiotamyössiihen,kenenäänituleeesillekulttuuripe-
rintöäesiteltäessä.Millätavoinvanhojakulttuurimuotojakäytetään
taloudellisiintarkoituksiin?Mitenmuseot jaarkistottallentavat ja
esittelevätkulttuuria?Mitenesimerkiksisaamelaisaineistojaonesi-
teltyetnografisissajaetnopoliittisissakeskusteluissa?Kunonkysymys
alkuperäiskansoistajavähemmistöistä,aineellisenkulttuuriperinnön
palauttamisenrinnallakulkeemyöshenkisenperinteenpalauttami-
sentarve.

Veli-Pekka Lehtola näkee yhtenä tärkeänä tekijänä saamelaisen
kulttuurisenidentiteetinrakentamisessavanhojenfolkloreaineistojen
jahistoriadokumenttienuudelleenarvioinninjatulkinnan(Lehtola
2004:52–65).JuuritästäonkysymysJelenaPorsangerin(ent.Serge-
jeva)artikkelissa,jokaonmatkaitäsaamelaistenhistoriallisiinvaihei-
siinjatämänpäivänuskonnolliseenliikehdintäänKuolanniemimaal-
la.1500-luvullatoimineenjakirkonpyhimykseksijulistamanPyhän
Trifoninkulttionvaikuttanutvoimakkaastierityisestikolttasaame-
laiseenperinteeseen.Analyysipyhimykseenliittyvistälegendoistaja
kertomuksista paikallisine tulkintoineen osoittaa niiden kertovan
paitsisuhteestavaltioonjakirkkoonmyösitäistensaamelaisryhmien
sisälläolleistanäkemyseroista.(Porsanger2004:107–124.)

Kertomuksia,kuvauksia japuhettakäyttävät lähdeaineistonaan
myösmuutkuinfolkloristit.VäitöskirjassaanAnni-SiiriLänsman,
sosiologi, jonkatutkimusniveltyyosaksi saamelaisuudenkulttuu-
rintutkimusta,analysoiantropologiastatutunlahjankäsitteenavul-
laväärtisuhteidenmerkitystäsaamelaistenjasuomalaistenmatkaili-
joidenkohtaamisessa.Diskurssianalyysiähyödyntäenhänselvittelee
selonteoksinimeämiensäkertomustenjakuvaustenrakentamiaku-
viakohtaamistilanteistajaniidenristiriidoista:millaisiaversioitasuo-
malaistenmatkailijoidenjasaamelaistenkohtaamisestarakennetaan,
millaisiaovatnäidenselontekojenseuraukset?Joensuulainenfolk-
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loristiJarnoVäisänen(2008)puolestaanhyödyntääväitöskirjassaan
etnometodologiaa,retoristalähestymistapaajaargumentaatioanalyy-
sia.HaasteellisentehtävänottanutVäisänenanalysoiSuomensaa-
melaisalueenmaa-javesioikeuksienuudelleenmäärittelemisenvai-
kutuksiapaikallisentasonkanssakäymiseen.Empiirisenaineistonsa,
ryhmähaastattelut,hänontehnytseitsemässäkylässä.Tutkimuksen
keskiössäovatpaikallisetperustelutjaarkijärki.

Esimerkitkertovatsiitä,mitennykytutkimuksenkysymyksenaset-
telut näkyvät monin tavoin saamelaisen folkloren tutkimuksessa.
Folkloristiikanantisaamelaiskulttuurintutkimukselleoneittämät-
täsenkyvyssätuodaesilleyhteisöjenjayksilöidenomaääni.Yhtenä
keskeisenätekijänätässäonempiiristenaineistojenarvostus.Koto-
peräinentieto,koskeepasesittenhistoriaa,ympäristöä, luontoatai
yhteisönesteettisiäideoitajaperiaatteita, löydetäänjuuritällaisista
aineistoista.
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Johdanto

Saamenkielessäsanatdáidda’taide’jadáiddar’taiteilija’ovatvakiin-
tuneetvasta1970-luvulla.Taiteeksi luetaantavallisestikuvataiteen
alat,teatteri,tanssi,elokuva,musiikkijakaunokirjallisuus.Saamelai-
sillaonolluttaidettajoennentaide-sanankeksimistä.Saamelaistai-
teeseenliittyyoleellisestiperinteinenkulttuurinentietämys.Nykyajan
taidenouseeerityisestiduodji-elikäsityöperinteestä.Perinteiseentie-
tämykseenkuuluu paitsi luontoon jaelinkeinoihinkuuluva tieto
myöskansanrunousjamuukieleensidottuhenkinenkulttuuri,ku-
tenmáinnas’satu’,muitalus’muistelus’jajuoigan’joiku’.Saamelaistai-
teilijatovatuseinolleetjaovatnykyäänkinitseoppineitataiteilijoita.
Heilleonmyösominaistamonialaisuus;hevoivatollayhtäaikaaku-
vataiteen,käsityönsekäjoikuperinteentaitajajatuntija.Saamelaisten,
kutenmyösmonienmuidenalkuperäiskansojen,perinteelleontyy-
pillistävoimakasyhteenkuuluvuudentunneperheeseenjasukulai-
siin,ympäröiväänluontoonsekäkotipaikkaan,mikäonmerkityksel-
listäsaamelaisellenykytaiteellekin.(Gaski2002:68;Kuokkanen2000:
36.)

Saamelaistaideonarktista,seonosalaajaaarktistakulttuuria.Ark-
tisillekulttuureilleonominaistasopeutuminenluontoonjaanimis-
tinenluontouskonto, jossaihminenja luontokuuluvaterottomat-
tomasti yhteen. Saamelaistaiteen alkulähteet ovat vuosituhansien
takana.(Skaltje2003:84.)Vuonna1973löydettiinPohjois-Norjassa
läheltäAltaayksiEuroopansuurimmistakalliopiirrosalueista. ’Ma-
giakuviksi’ luonnehditut rituaaliset kuvat oli tehty jokapäiväisen
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elämisenvarmistamiseksi jayhteydenpitämiseksi jumaliin.Kuvissa
näkyymetsästystä,kalastusta,eläimiä,porojahirvi.Näistäkalliopiir-
roksistaonpuolestaanyhteysniihinkuviin,jotkasäilyivätnoitarum-
mussa.Noitarumpuonkeskeinenasiasaamelaistenmytologiassaja
samanistisessaluonnonuskonnossa.Uskonnolliseentaiteeseenkuu-
luvatmyöspuisetjakivisetseidat.(Mts.85,88.)

Kunsaamelaisetkäännytettiinkristinuskoon1600-ja1700-luvuil-
la, lähetyssaarnaajathävittivätrummut,muttakuvitustaidejäihen-
kiinkäyttöesineidenkautta.Saamelaisillaonolluttaitokaivertaaveit-
senkärjellä taimuulla terävällä esineelläkoristeaiheita liuskekivi-,
luu-japuuesineisiin.Puukkokoverrustaideonsäilynytnäihinpäiviin
astijatulluttunnetuksierityisestisellaistentaiteilijoidenkuinJohan
TurinjaNilsNilssonSkuminkautta.Erityisestikäsityötaiteessaon
edelleenkäytössätämävanhatapakaivertaakuviajaerilaisiaorna-
menttejapuuhun,luuhunjasarveen.(Mts.93–95.)

Taidettavaintaiteenvuoksieioleollutolemassa,vaankauneusja
käytännöllisyysovatainakuuluneetyhteen.Erityisestitämätuleeesil-
lekäsityötaiteessa(saameksiduodji).Saamelaistaiteessaonvaikeateh-
däeroakäyttöesineenjataideteoksenvälillä.Taideteokseksimuuttu-
essaanesinetavallisestimuuttaakäyttötarkoitustaan;käyttöesineestä
syntyykoriste-esine,jasamallamyöstuotteentekijä,kansantaiteesta
poiketen,nouseekeskeiseksi tuotteenarvoamääriteltäessä.Nykyi-
sintehdäänsamojakäsitöitäkuinsatavuottasitten,muttakäsityöon
saanutuusiamerkityksiä.Esimerkiksilypsykauha,náhppi,kehitettiin
alkujaanporojenlypsämiseen,muttanykyisinsitävoidaankäyttää
kulhonataipelkästääntaide-esineenä.Käsityönmerkityserityisenä
kulttuurisenatuntomerkkinäonkasvanut,jasitensensuojaaminen
sekäelinkeinonaettäkulttuurisenailmaisunaontulluttarpeellisek-
si.Vuonna1982pohjoismainensaamelaisneuvostohyväksyierityisen
käsityömerkinSámiduodji,jokaonyhteinenkokoSaamenmaassaja
jokatakaa,ettämyytäväkäsityöonsaamelaisentekemä.(Ks.Guttorm
2005:74–77.)

Nykypäiväntaiteilijatammentavataiheensa toisaaltakansanpe-
rinteestä,omaperäisestäalkuperäiskulttuuristajaluonnosta,toisaal-
taheilläonkäytössäänmyöslänsimainentaidekäsitysvaltaväestön
laitoksissasaadunopinvuoksi.Taiteilijatovatalkaneetsovittaaomia
lähtökohtiaansekälänsimaistenvaltaväestöjenlaitoksissasaatujaop-
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pejayhteen.Nykypäiväntuotannossanäkyyperinteenjauusienvai-
kutteidenvuorovaikutus.Tärkeäkäännekohtataiteilijoidenkintoi-
minnassaoliAlta-Kautokeinojoenpatoamiskiista1970-luvunlopulla.
Mainittukiistaolisysäysmonennykypäiväntaidealansyntymiselle.

Tässäartikkelissaluonkatsauksensaamelaistenuusimpiintaidela-
jeihin,kuvataiteeseen,teatteriin,musiikkiin,elokuvaanjakirjalliseen
kirjallisuuteensekäniidenkehitykseen.Näidentaiteenlajiennousu
alkoisaamelaistenrevitalisaatioliikkeennousunmyötä1970-luvul-
la,jostalähtiensaamelaisetyhteistyössämuidenalkuperäiskansojen
kanssaovatvaatineetlaajempaapoliittista,taloudellistajakulttuuris-
taitsemääräämisoikeuttaomissaasioissaanmukaanlukientutkimuk-
senjamuunintellektuaalisenpäätösvallan.(Ks.Lehtola1995;Seuru-
järvi-Kari2005a:425–426.)

Kuolansaamelaistentaiteidenkehityspoikkeaamuustasaamelai-
sesta.Kuolansaamelaistaiteeteivätolenousseetsamanlaiseenrenes-
sanssiinkuinPohjoismaidensaamelaistentaiteet.(Kuolansaamelai-
set2011).Saamelaiskirjallisuutta,-musiikkiaja-tanssialöytyyjonkin
verran.Parinviimeisenvuosikymmenenaikanaerikoisestisaamelais-
käsityötäonelävöitetty.EsimerkiksiLillehammerinolympialaisten
(1994)aikaanperustettiinpieniäkäsityöpajojavalmistamaanolym-
pialaisiinmyyntiinsaamelaisaiheisiaesineitäporonnahasta,luustaja
sarvesta.Käsityöntekijöilläon1993perustettuyhdistys,CepesSaam.
Mainittavaonmyös1990-luvullavirinnytyhteistyöKuolanjaSuomen
kolttasaamelaistenvälillä.UusinhankeonKolttakulttuuriylirajojen,
jonkatavoitteenaonelävöittääKuolassaläheskadonnutkolttakult-
tuurikäsityönkeinoin.KäsityökursseilleopiskelijoiksivalitaanKuo-
lanalueenerikylistäkolttasaamelaisiaavainhenkilöitämuunmuassa
opettajia,joidentehtävänäonsiirtääsittenopittueteenpäin.Käsitöil-
läaloitettuayhteistyötäontarkoitusjatkaakirjoitetunkielenalueelle.
(Kolttakulttuuri2011).

Saamelaistaiteilijoidenyhdistykset

Saamelaistaiteilijat ovat järjestäytyneet pohjoismaisesti ajaakseen
omia ammattiasioitaan ja kohottaakseen saamelaisidentiteettiä.
SámiGirječálliidSearvi (1979)onsaamelaiskirjailijoidenyhdistys,
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jonkatehtävänäonedistääsaamenkielistäkirjallisuutta,senkirjoitta-
mista,kustantamista,julkaisemistajamuillekielillekääntämistä.Teh-
tävänäonmyösedistääkirjailijoidentaloudellistatilannettajapoh-
joismaistatasa-arvoasekäjärjestääerilaisiakurssejajaseminaareja,
kutenkirjoittajaseminaareja.Seminaarientuloksetovatilmestyneet
kaunokirjallisinajulkaisuina.SámiDáiddačehpiidSearvi(1979)puo-
lestaanonsaamelaistaiteilijoidenyhdistys, jokatoimiisaamelaisku-
vataiteilijoidenja-käsityöntekijöidenyhdistyksenä.Sentehtävänäon
edistääkuva-jakäsityötaiteilijoidenasemaa.Tavoitteenaonsaavuttaa
ammatillinentasa-arvopohjoismaisellatasolla.Yhdistysonjärjestä-
nyttaidenäyttelyitäja-tapahtumia,kutenMinotnádáiddaTromsas-
sa1980,Sápmieallákiertävänänäyttelynä1981,ViersamerKööpen-
haminankansallismuseossa1992jaSámiDáidda1994Grönlannissa,
Panamassa,KööpenhaminassajaOslossa.Karasjoellaonollutesillä
myyntinäyttelyvuodesta1985lähesvuosittain.Järjestöjulkaisi1981
taidelehteäČehppodatÁiti.SaamelaismuusikkojenyhdistysSámiMu-
sihkkariidSearvi(1982)onjoikaajien,muusikkojenjatekstintekijöi-
denammattiyhdistys.Yhdistyksentehtävänäonparantaamusiikin
tekijöidentyöskentelymahdollisuuksia.TeatteriyhdistysSámiTeah-
tersearvi(1980)toimiieriteattereidenyhteistyöelimenäsekäsaame-
laisteatterintyöntekijöidenjanäyttelijöidenetujaajavanajärjestönä
ylivaltakuntienrajojen.

Kaunokirjallisuus

Saamelainenkaunokirjallisuusjasentutkimusovatedenneetpitkin
harppauksinviimeisten40vuodenaikana,saamelaistenkansallisen
heräämisenajoistanäihinpäiviinasti.Saamelainenkirjallisuusonke-
hittynytmonipuoliseksi,saamelaiskulttuurinyhdeksikeskeisimmäksi
taidemuodoksi.Saamelaiskirjallisuudessaonoleellistase,ettäsaamen
kieltäkäytetäänkirjallisenilmaisunvälineenäjaettäsaamenkielellä
kerrotaansaamelaistentunteistajakokemuksista.

HaraldGaski,Tromssanyliopistonsaamelaiskirjallisuudenapu-
laisprofessori,Veli-PekkaLehtola,Oulunyliopistonsaamelaiskult-
tuurinprofessori jaVuokkoHirvonen,saamelaistenkorkeakoulun
kielen ja koulutuksen professori Kautokeinossa, ovat viitoittaneet



302

IrjaSeurujärvi-Kari

tietäsaamelaisenkirjallisuudentutkimukselle.Gaskionperehtynyt
erityisesti joikuunjajulkaissutlukuisiaartikkeleitasaamelaiskirjal-
lisuudestajasenkehityksestä.Hänenprogradu-tutkielmansaMed
ordskaltyvenefordrives.Omsamenesepiskpoetiskediktning(1987)oli
alkuuudenlaisellesaamelaiskirjallisuudensaamelaislähtöiselletut-
kimukselle.Gaskianalysoi saamelaistenvanhaaeeppistä runoutta
tarkoituksenaannostaaeeppisenrunoudenstatusta.Hänpitääsitä
saamelaisperinnöntärkeänäosana.Gaskinmukaantämärunousvoi-
daannähdäjopametaforisenakommenttinapoliittisestijataloudel-
lisestivahvempienvaltioidensaamelaistenasuinalueidenvalloituk-
sesta. Hänen tutkimuksessaan yhdistyvät kirjallisuustutkimuksen,
kielitieteen jakulttuurihistorianmetodit.Gaskionmyös tutkinut
maailmanmuidenalkuperäiskansojenkirjallisuuttajajulkaissutsii-
täantologianNjealjátmáilbmičállá.Álgoálbmotgirjjálasvuođačoak-
káldat,(suom.Neljäsmaailmakirjoittaa.Alkuperäiskansojenkirjalli-
suuksienantologia,2003).NäinGaskiontuonutsaamelaiskirjallisuu-
dentutkimukseenuudenlaisenglobaalinalkuperäiskansanäkökul-
manja-ulottuvuudenjasenmukanaalkuperäiskansojenholistisen
maailmankatsomuksen.Tällainenlähestymistapavoituottaatulevai-
suudessauuttakulttuurinsisäistätietoasaamelaiskirjallisuudesta.

LehtolajaHirvonenovattutkimuksissaantarkastelleetsaamelais-
kirjallisuutta jälkikoloniaalisesta näkökulmasta (lue jälkikolonia-
lismistatämänteoksenartikkelissaAlkuperäiskansatutkimus;alku-
peräiskansaliikejasaamelaiset).Lehtolaonkäsitellyttutkimuksessaan
Rajamaanidentiteetti.Lappilaisuudenrakentuminen1920-ja1930-
luvunkirjallisuudessa (1997)1920- ja1930-luvun lappilaiskirjalli-
suudessaluotua’toiseuttavaa’saamelaiskuvaa.Hirvonenkäyttäätut-
kimuksessaanSaamenmaanääniä.Saamelaisennaisentiekirjailijaksi
(1999)(alkuteossaameksiSámieatnamajienat:sápmelašnissonabálg-
gisgirječállin,1999)jälkikoloniaalis-feminististälähestymistapaaana-
lysoidessaanneljänerinaissukupolven,esiäitien,isoäitien,äitienja
heidäntyttäriensä,tuottamaakirjallisuutta.

Mainitutkolmetutkijaaovatavanneetoviauudempaanjahedel-
mällisempäänsaamentutkimussuuntaanjanostaneetsaamelaiskir-
jallisuudenrelevanssia janäkyvyyttänykypäivänä.Heeivät,kuten
lappologianaikanaolitavallista,tarkastelekirjallisuudentuotteitajo-
nakinmuiltalainattuna,eksoottisenajaepämoderninailmiönä.
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Saamelaisen kaunokirjallisuuden juuret ulottuvat 1600-luvulle.
JohannesSchefferuksen1673ilmestyneessäteoksessaLapponia jul-
kaistiinkeminsaamelaisenOlausSirmankaksi lyyristä joikurunoa:
Moarsifávrrot(Morsianjoiku)jaGuldanasaš(Kultainenvaatimeni).
1800-luvunalkupuolellaAndersFjellner(1795−1876)kokosisaame-
laistakansalliseepostaBeaivvibárdni(Päivänpojat),jonkapisinruno
Peivenparnehpeive-parnensuongohjettanasi ilmin julkaistiin1849
ruotsiksi(SolsonensfrieriiJättarnasland),ja1876teoksestailmestyi
OttoDonnerinjaEliasLönnrotintekemänäsaamenkielinen,mutta
ruotsin-jasaksankielisilläkäännöksillävarustettuversio.(Ks.Huus-
konentässäteoksessa).

JohanTuri(1854–1936)onensimmäinensaamenkielisenkirjan
julkaissutsaamelainenkirjailija.Hänenteoksensa,Muittalussamid
birra(Kertomussaamelaisista,suom.1979)julkaistiin1910kaksikieli-
senä,saamen-jatanskankielisenäversiona.Teosonkäännettyuseille
kielille,saksaksi(1912),englanniksi(1917),ruotsiksi(1917),ranskak-
si(1974)jasuomeksi(1979).Turinomaelämäkerrallinenkirjaonen-
simmäinensaamelaisistasaameksikirjoitettukokonainenkirja,joka
eioleuskonnollinenteos.SeonTurinmuistiinpanoistajasaneluista
koottu.Turiolitavannutsattumaltaeräälläjunamatkallatanskalai-
sen33-vuotiaantaiteilijanEmilieDemantin(myöhemminDemant-
Hatt),jakaksikonvälillemuodostuihetiensitapaamisessaluottamus,
vaikkaheeivätpuhuneettoistensakieltä.Demant-Hattpuhtaaksikir-
joitti,toimittijatanskansiteoksen.Kirjantoisenamesenaattinatoimi
KiirunankaivoksenisännöitsijäHjalmarLundbohm,jokapitiTu-
rintavoinkirjaatärkeänätietopakettinasaamelaistenelämästä.Lund-
bohm kirjoitti myös esipuheen ensimmäiseen kirjan painokseen.
Kirjasaavuttivälittömästi laajaakansainvälistäkiinnostusta,mutta
saamelaistensuosioonsenousikuitenkinpaljonmyöhemmin.

Kirjassaan Turi on tahtonut kertoa ja näyttää kaiken oleellisen
saamelaistenelinoloista:elämästäporometsässäporoaitauksesta,ke-
sä-jatalvimuutoista,jokapäiväisestäelämästäleiripaikalla,perinteis-
tä,kutenlääkintataidoistajauskomuksista,metsästyksestäjasaame-
laistenkosmologiasta.Turialoittaakirjansakertomallasaamelaisten
alkuperästäseuraavasti:
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Saamelaisistaeiolekuultuettäheolisivattulleettännemistään.Saamelai-
nenonpaikallinenasujakauttakokoLapinmaan,jakunsaamelainenai-
koinaanoleskelinäilläseuduinrannikolla,silloineimerenrantamillaol-
lutmuitaasukkaita.Siihenaikaansaamelaistenkelpasiollajaelellä.(Turi
1979:15.)

Turikertoomoniatarinoita jutamisesta, jokaolihänelletuttuelä-
mänmuotolapsuudestaasti.Hänkertoomuunmuassa,kunpitkän
javaivalloisenjutamismatkanjälkeenvihdoinsaavuttiinkesäpaikalle,
riemastuivatniinihmisetkuineläimetkin.Joikaaminenolitaparie-
muitajamuistella.Turinmukaanjoikaaminenonsaamelaistenru-
noiluajalauluayhdistettynä.Ontapanajoikatatoinenihminentai
mikähyvänsäjokapäiväiseenelämäänliittyväasia–poro,tuli,tuntu-
ri,karhutaisusi.

Kunsaamelaisettulevatkeväällätunturinyli,missäonollutkylmääjapal-
jonlunta–eiolesuuremminpälveä,vaanonsentäänsenverran,ettäporo
tuleejuurijajuuritoimeen–jakunsaapuvatNorjaanniinettärannikon
metsätalkavatnäkyäjaniissäonruohoajalehtipuussa,seonsaamelaisen
mielestäylenkaunistajamukavaa–jakunhetulevatlähemmäksi,alkaa
kuuluakäenkukuntaajakaikenlaistenlintujenlaulua,mikäonsaamelais-
tenmielestähauskaa–janiinhealkavatjoikailla:
 ...kauniitmaisemat,vojavojanannana
 ovatniinkauniitaettäloistavat.(Turi1979:99.)

Teos,jonkailmestymisestäonkulunutsatavuotta,kuuluupaitsisaa-
melaisenkirjallisuudenklassikoihinmyössenelinvoimaiseenlajiin,
muisteluskirjallisuuteen.Teosperustuuvuosisatojenajaneläneeseen
suulliseenkertomaperinteeseen.Kirjan tekstiaineistoa täydentävät
tekijänomatpiirrokset.TurinmuutatuotantoaovatLappishTexts
(1918–19)jaFrånfjället(1931).Turintuotantoonsekäsaamelais-
kirjallisuudenkannaltaettäerityisestihistoriallisestiarvokas.Turil-
lemyönnettiinkuninkaallinenkultamitali javaltionkirjailijaeläke.
(Hirvonen1994:102–104.)

JohanTurinesimerkin innoittamanamonetmuutkinsaamelai-
setalkoivatkertoaelämänkokemuksistaan.Turinkirjaanverrattavis-
saolevajaehdottomastisaamelaiskirjallisuudenklassikoihinluettava
onmyösAntaPirakin(1873−1951)luulajansaamenkielinenomaelä-
mäkerrallinenteos,Jåhtteesaameeviessom(1937,suom.Jutaavansaa-
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melaisenelämä),jonkaH.Grundströmonkääntänytmyösruotsiksi.
(Mts.104.)MyöhemminSaaraRanta-Rönnlund(1903−1979)julkai-
siensimmäisenmuisteluksensaNådevalpar1971(suom.Armonpeni-
kat,1975)lapsuus-januoruusvuosistaanpaimentolaisena.

Varhainensaamelainenkirjallisuusonmuistelus-jaomaelämäker-
takirjallisuutta, javastamyöhemminseonjakautunutlyriikkaanja
proosakirjallisuuteen.Nykyäänjulkaistaanpaljonlyriikkaajalasten-
kirjallisuutta, janäissäkirjallisuuslajeissanaiskirjailijatovatkeskei-
sessäasemassa.Pohjoissaamenlisäksimuillasamenkielilläkielelläon
saatavillaenimmäkseenlastenkirjallisuutta.Keskeistäonedelleenjoi-
unjasuullisenkertomusperinteenvaikutussaamelaiskirjallisuuden
muotoonjateemoihin.

Varhaisenvaiheenkirjailijoilleonominaistasaamelaisuudenrea-
listinenkuvaaminen,ohjelmallisuussekäsaamelaisidentiteetinjasen
säilyttämisenkeskeisyys.1970-ja1980-luvuillakirjailijoidenpyrki-
mykseksitulihahmottaasaamelaisuudenjasaamelaiskulttuurinsen-
hetkistätilaa.Heilleyhteistäolisaamelaisenidentiteetin,valtakult-
tuureihinassimiloitumisenjarasisminpohdinta,mikävaikuttimyös
saamelaisenyhteiskunnanulkopuoleltaomaksuttuinanäkemyksinä
jaasenteina.1980-luvulla julkaistiin runsaastimyös lastenkirjalli-
suutta.1990-luvullakirjailijatalkoivatpohtiaenemmänsaamelaisten
sisäisiäasioitajaihmistenvälisiäsuhteita.Sitenkatsesiirtyiyhäenem-
mänmyössaamelaisenyhteisönsisäisiinongelmiinjaristiriitoihin.

Saamelaiskirjallisuudenvarhaiseenvaiheeseen lukeutuvatmyös
seuraavaksi lueteltavat kirjailijat.Anders Larsen (1870−1949) jul-
kaisiromaaninBeaivviálguvuonna1912;PedarJalvi(1888−1929)
on Suomen ensimmäinen saamelaiskirjailija runokokoelmallaan
Muohtačalmmit (1915, Lumihiutaleet); Isak Saban (1875–1921)
Sámisogalávlla(Saamensuvunlaulu)julkaistiinensimmäistäkertaa
huhtikuun1.päivänä1906SagaiMuittalægje-sanomalehdessäjahy-
väksyttiinsaamelaistenkansallislauluksivuoden1986yhteispohjois-
maisessasaamelaiskonferenssissa.MattiAikio(1872−1929)kirjoitti
norjaksimuunmuassateoksenIDyreskinn(1906;Eläintennahoissa,
1915);Hans-AslakGuttorm(1907−1992)kirjoittipohjoissaameksi
jajulkaisi1940ensimmäisenrunokokoelmansaKoccamspalli(suom.
Herännyttuulispää),jossahänliikkuuperinteenjasaamelaisennyky-
kirjallisuudenvälimaastossa.Muuthänenteoksensajulkaistiinvasta
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1980-luvulla.Guttormin,kutenmyösJalvin,LarseninjaSaban,kir-
joittamisensyynäoli lähinnäsaamenkielenmerkityksenkorosta-
minenkulttuurinjaperinteensäilyttämisessä.Hepyrkivättoteutta-
maansaamelaistenherätystyötäomankulttuurinsasäilyttämiseksi
kirjoittamallasaamenkielellämuutakinkuinhengellistäkirjallisuut-
ta.GuttorminohellaPaulusUtsi(1918−1975)kuuluusiirtymävai-
heenkirjallisuuteen.UtsiedustaakuitenkinjoGuttormiaenemmän
saamelaiskirjallisuudenuuttavaihettarunokokoelmillaanGielagiela
(1974;suom.Vangitsekieli)jaGielagielain(suom.Kielenansoissa),
jokailmestyipostuumina1980.Häntävoidaankutsualuontolyyri-
koksi,silläniinkauniistihänkäyttää luontometaforiakuvatessaan
saamelaistenelämänristiriitojavaltayhteiskunnanpaineessa.Runos-
saanSámivuohki(suom.Saamelaisuus)Utsisanooseuraavasti:

Sámivuohki   Saamelaisuus

Vaikkoveleatnamanai  Vaikkavielämaakin
Jamánucuvket  jakuusärkyvät.
Čuovgágoahti–degosilbanásti. Loistaakota–niinkuinhopeatähti.

Vaikkoveldoaivunohká  Vaikkavielätoivoloppuu
Bissusámivuohkilihkastagain. Pysyysaamelaisuusliikkeissä.

Nuguhkágodollabuollá Niinkauankuntulipalaa
Cahkáainluondovuoibmi. Sykkiiyhäluonnonvoima.
(Utsi1974:15)   (artikkelinkirjoittajankäännös)

1970-lukuolisaamelaiskirjallisuudenjakokosaamelaiskulttuurinre-
nessanssinaikaa.Tunnetuinsaamelaiskirjailijaja-taiteilijaonNils-
AslakValkeapää,Áillohaš(1943–2001).Valkeapääolimonipuolinen
taiteilija,kirjailija,kuvataiteilija jamuusikko.Hänenensimmäinen
teoksensaolisuomenkielinenpamflettiTerveisiäLapista(1971).Hä-
nenkirjallinentuotantonsaonpääasiassasaamenkielelläjulkaistua
lyriikkaa.Valkeapääoli ehdollaPohjoismaidenneuvostonkirjalli-
suuspalkinnonsaajaksiensimmäisenkerran1988teoksellaanRuoktu
váimmus(suom.Kotisydämessä)jamyöhemminkahtenaperäkkäi-
senävuonna(1990ja1991)kirjallaanBeaivi,áhčážan(1988;Aurinko,
isäni,1992),jollepalkintovihdoinmyönnettiin1991.Beaivi,áhčážan
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onsinfoninenyritysluodasaamelaistenomakansalliseepos.Ruoktu
váimmusonValkeapäänneljäsrunokokoelma,jasitävoinimittäätri-
logiaksi,silläseonkoottukolmestaaiemminitsenäisestiilmestynees-
tärunokokoelmasta,jotkaovatGiđaijatčuovgadat(1974;Keväänyöt
niinvaloisat,1980),Lávlovizarbiellocizaš(1976;suom.Laulaviserrä
sinirinta)jaÁdjagasilbasuonat(1981;suom.Lähteenhopeasuonet).

Valkeapäänlyriikanyleisiäteemojaovatsaamelainenidentiteetti,
rakkaus,ihmisyyssekäerityisestiluonnonjaihmisenläheinenyhte-
ys.Valkeapäänrunojenkuvatovatyleensärealistisiajakonkreettisia
vaillaeksotiikkaa.Hänkäyttäärunsaastisaamenkielenluontoonja
saamelaiselinkeinoihinliittyvääomaperäistäsanastoa, jotaonollut
vaikeakääntäämuillekielille.Beaivi,áhčážan-teoksenkäännöksis-
täpuuttuvatnerunot,joitaeiolevoitukääntäämuillekielille.Monet
teokset,kutenNuguhkkindatmiilahka:såfjerntdetnaere(1994),on
käännettyalkuperäisessämuodossaanerikielille.(Ks.Seurujärvi-Ka-
ri2005c:423.)

Valkeapääolikaikenkaikkiaanintohimoinenperinteisensaame-
laisenelämäntavanjaluonnonpuolustaja.Hänenrunonsaaiheetpy-
syttelevät enimmäkseen saamelaiskysymyksenympärillä, jamuun
muassaRuoktuváimmus-kokoelmanalkupuolellaolevarunokuvaa
osuvastimoderninjatraditionleikkauspisteessäolemisenkokemusta
sekäpelkoasaamelaisuudenkatoavaisuudesta:

Áddjá-riehpu   Äijä-riepu
galmunipmirdangodondajat kylläminäymmärränkunsanot
duotiigullosámiidkultuvrii tuoeikuulusaamelaiseenkulttuuriin
Anángudnisdudáhtujaagi Arvostantahtoasijaikääsi
Jamaiddáidu   Jamyöskinsinua

Muhtogosadoniešleat  Muttaminneoletitse
dahkansisttehiid  pannutsisnakkaat
jagosalealáhppon  jaminneonkadonnut
dufiehtarbáddi  vyötärönauhasi

Áillohašonitsekuvittanutkirjansa.Beaivi,áhčážan-kirjaanhänon
kuitenkinvalinnutvalokuviasaamelaisista,jasitäonverrattusaame-
laiseenperhealbumiin.Teosonmyösosasaamelaisuudenhistoriaa,
yhdenihmisenelämäjayksivuosi.Seonkuinkuvianoitarummussa,
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govvádus.Runotovatkuinyksityiskohtiarummusta,kuvakerrallaan
tarkasteltuna.Runot,joiutjavalokuvatliittyvättoisiinsajamuodos-
tavatkokonaisuuden.Kirjaedustaanäinmonitaidetta.Joikaaminen
jajoiunhenkiläpäiseväthänenrunoutensa.Joikaajajoikaamitänä-
keejatuntee.Luonto,kivetjaseidatkinpuhuvat,vaikkaniidenkieltä
eiymmärretä.Tuulijatuliovatkeskeisiäelementtejä.Kirjaalkaasyn-
tymähuudostaaaa... japäättyyhuutoon,jotaseuraahiljaisuus(Val-
keapää1988,1992):

570. jagovisotleameaddel jakunkaikkionohi
 iigulloáatmihkkege eikuuluenäämitään
 iimihkkege  eimitään

 jadatgullo  jasekuuluu

Kirjailijanminäkuvayhdistyyshamaaniin,joltaihmisettulevatkysy-
määnneuvoajakertomaansalaisuutensa.Kuitenkinhänonyksinäi-
nen,hänelläonlinnunmielijahalulähtemiseen:

119. miimunnjedánmiela Mikäminulletämänmielen
 lottimiela  Linnunmielen

 girdilit   Lennähtämään

 jalihkká  Jasilti
 govuolggán  kunlähden
 nuahkitguođđitbuotdáid Niinikäväonjättäänämäkaikki
 (Valkeapää1988)  (Valkeapää1992)

Áillohašeiollutvainmonipuolinentaiteilija,vaanhänoliaktiivisesti
mukanasaamelaistenjaalkuperäiskansojenkulttuurisessajapoliitti-
sessatoiminnassa.HänosallistuimuunmuassaPortAlbernissa1975
pidettyynensimmäiseenkansainväliseenalkuperäiskansojenmaail-
mankonferenssiin, jossahänetvalittiinalkuperäiskansojenkulttuu-
rilähettilääksi.Hänelläolisitenkeskeinenasemaesiintyjänäjaorga-
nisoijanaalkuperäiskansojensuurissamusiikkifestivaaleissa,kuten
DavviŠuvva-festivaalissa1970-luvunlopullaKaresuvannossa.Hänen
yksi tunnetuimmistakansainvälisistä esiintymistäänoliLilleham-
merissa1994pidetyissätalviolympialaisissa.Erityisenmerkittäväoli
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hänenroolinsasaamelaisenperinteisenmusiikinjoiunelvyttäjänä.
HänjulkaisiensimmäisensaamelaisenjoikukokoelmanJoikuja1968
(ks.MinnaRiikkaJärvinentässäteoksessa).

1970- ja 1980-lukujen keskeisiin proosakirjailijoihin kuuluvat
muunmuassanorjankielelläkirjoittavatArvidHansen,JohnGus-
tavsen,AiluGaup,AagotVinterbo-HohrjaMagnarMikkelsensekä
pohjoissaamenkielelläkirjoittavatJovnna-ÁndeVest,RaunaPaadar-
Leivo,KirstiPaltto,EllenMarieVarsjaKerttuVuolab.KerttuVuolab
(s.1951)onvalittuPohjoismaidenministerineuvostonkirjapalkin-
toehdokkaaksi2011teoksellaanBárbmoáirras(2008).Teostavoidaan
luonnehtiaperinteisiäsatujajatarinoitahyödyntäväksisaturomaani-
kokonaisuudeksi.Vuolabonkinansioitunutpaitsiromaanikirjoitta-
jana,erityisestisaamenkielisenlastenkirjallisuudenedistäjänä.Tun-
netuinKerttuVuolabinteoksistaonÁndejaRistenJagifarus(suom.
AnttijaRistiinavuodenmukana,1990),johonhänonkoonnutvuo-
denaikojenmukaankoottujatarinoita,loruja,joikujajalauluja.Hän
onmyösitsekuvittanutkirjan.Kirjaanliittyvätäänikasetit,jotkaovat
olleetallekouluikäistenlastenahkerassakäytössäteoksenjulkaise-
misestanäihinpäiviinasti.Vuolabinsukupolvenkirjallisuudelleon
tyypillistäasuntolakokemuksienkuvaus,kutenEllenMarieVarsin
teoksessaKátja(1986).Teosolialuksisuunnattuaikuisille,muttany-
kyisinseluokitellaannuortenkirjaksi.Lukuisatasuntolakokemusten
kuvauksetliittyvätmoniatämänsukupolvensaamelaisiayhdistävään
yhteiseen traumaan, jonka taustalla olivat valtioiden saamelaisiin
kohdistuvatsulauttamispyrkimykset.Kirjallisuusontässämielessä
minäkuvantarkasteluajasenrakentamista.Monestitarkoituksena
onpäästäeroonhäpeäntunteesta, jonkaomaetninentaustaasun-
tolaympäristössätuotti.Asuntolakokemuksiakuvaavaakirjallisuutta
voidaanpitääjonkinlaisenatraumakirjallisuutenajasitenluonteel-
taanjälkikolonialistisena.

KirstiPaltto(s.1947Utsjoella)onyksituotteliaimmistasaamelais-
kirjailijoista.Hänkirjoittaaedelleenaktiivisesti,jakokotuotannonlä-
päiseemuunmuassaasuntola-jakoulutrauma,jotakutsutaanmyös
etnostressiksi.HänenensimmäisenromaaninsaGuhtosetdearvanmin
bohccot(1987)suomennosVoijaaminunporonioliFinlandia-palkin-
toehdokkaana1986.Vuonna1991ilmestynytGuržoluottat(Juokse
nytnaalinpoika,1993)ja2007ilmestynytDatleanásttitmuohtagier-
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ragis(suom.Neovattähtiälumenpinnassa)ovatjatkoaVoijaaminun
poroni-teokselle.TeoksetkuvaavatpienenRievajärvenkylänelämää
ennentoistamaailmansotaajasenaikana.Palttokirjailijanaonmyös
hyvinmonipuolinen;hänonkirjoittanutnovelleja,romaaneja,runo-
ja,lasten-januortenkirjojasekänäytelmiä.Saamelaiseenkertomus-
perinteeseenpohjautuvanovellikokoelmaSoagnu (Kosio) ilmestyi
1971.PamflettiSaamelaisetilmestyi1973.NovellikokoelmissaanRis-
ten(1981)jaGuovtteoaivvatnisu(suom.Kaksipäinennainen,1989)
Palttosiirtyyperinteisestämoderniinyhteiskuntaanjamyyttisistäai-
heistarealistisiin.(Hirvonen1999:105–107.)

Suurin osa runoilijoista on nykyään naisia, esimerkiksi Rauni
MaggaLukkari(s.1943),IngaRavnaEira(s.1948),MaryA.Somby
(s.1953),RistenSokki(s.1954),Kati-ClaudiaFofonoff(s.1947),Syn-
növePersen(s.1950)jaRoseMarieHuuva(s.1943).Naiset,kuten
RauniMaggaLukkari,pohtivatmuuttunutta saamelaisyhteisöä ja
naisen asemaa muutoksen pyörteissä. Lukkari on tuotannossaan
(Jienatvulget,1980,Lossesbeaivegirji,1986,Mugonagasagollebiktasat
1991, Čálbmemihttu/Silmämitta, 1995, Árbeeadnim, 1997, Dearv-
vuođat, 1999) hienosti käsitellyt tätä saamelaisyhteiskunnan uut-
taemansipaatiotaelivapautunumista.LukkarinLossesbeaivegirjioli
Pohjoismaidenministerineuvostonkirjapalkintoehdokkaana1987.
Kirjankeskeisenäteemanaovatnaistenyhteenkuuluvuusjanaisten
omatkokemuksetyhteiskunnallisesta,seksuaalisesta japoliittisesta
alistamisesta.(ks.Hirvonen1999.)

Nuorempaankirjailijasukupolveenkuuluvat,muunmuassaInger
MariAikio-Arianaick,MonaSolbakk,StinaInga,AnnaStinaSvakko,
PetteriMorottaja,NiillasHolmberg,SigbjörnSkådenjaSimonIssát
Marainen.Useatnäistänuorenpolvenkirjoittajistaovatjotällähet-
kellämerkittäviäkulttuurivaikuttajia.Näillekirjailijoilleonominai-
sta,ettäheovatpäässeetnauttimaankoulutuspolitiikanmuutoksista:
heovatoppineetlukemaanjakirjoittamaansaameakoulussatoisin
kuinheitäedeltävätsukupolvet.

TämänsukupolvenkirjailijoistatuotteliainonIngerMariAikio-
Arianaick(s.1961Utsjoella),jokaasuuperheineenPulmankijärvel-
lä,IvalossajaMauritiuksella.Hänonjulkaissutviisirunoteosta:Gol-
libiekkatalmmidievva (Taivastäynnäkultasiatuulia,1989),Jiehki
vuolderuonasgiđđa(suom.Ikijäänallaviheriöikevät,1993),Silke-
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guobbaralákca(suom.Silkkitatinkermaa,1995),Máilmmisdása2001
(Maailmaltatähän,2006)jaSuonat(suom.Suonet,2008).Máilmmis
dásaonkäännettymyösnorjaksi jaenglanniksi jaSuonatsuomek-
si,englanniksi,saksaksijaunkariksi.Lisäksihänonjulkaissutmyös
lastenkirjanRiebaniidbihpporgáhkut(suom.Kettujenpiparit,2006)
sekäCD:nImaipmašat.Mánáidlávlagat(suom.Imanihmeet.Lasten-
lauluja,2007).Aikio-Arianaickinrunotovatomaelämänkerrallisia,ja
hänselvitteleeniidenavullatunteitaan,minuuttaanjasubjektiuttaan
eliomakohtaisuuttaan.Saamelaisuusonläsnäkaikissahänenkokoel-
missaan,muttasitäeimitenkäänkorosteta;saamelaisuudestaontul-
lutluonnollinenosapuhujaa.Aikio-Arianaickneljäsrunokokoelma
Máilmmisdása(MD),jokaonkäännettynorjaksi,suomeksi jaen-
glanniksi,oli2004ehdollasekäPohjoismaidenneuvostonettäSaame-
laisneuvostonkirjallisuuspalkinnonsaajaksi.

Máilmmisdása(MDjatkossa)-teoksenteemanaonnaisenseesty-
minen;entinenseikkailijajamaailmanmatkaaja,jokajonäkiitsensä
vanhanapiikana,rakastuu,avioituujasaalapsen.Seestymineneikui-
tenkaantapahduongelmitta,silläseikkailijanidentiteettieimuutu
helpostikotiinsidotunäidinidentiteetiksi.Myöslapsenjatkuvait-
kukoetteleeäidinhermojajapuhujavaipuuhiljalleenjopajonki-
nasteiseenmasennukseen:”muhtonáitalinsuinnajadonbargguinat”
–”meninkinnaimisiinhänenkanssaanjasinätyösikanssa.”Teokses-
satuodaanesilleenitennuortanaistakoetteleviaasioita:kaipuuta,
avioliitonongelmia,kahdenkulttuurinvälisiäristiriitoja,sukulaisten
jamuidenihmistenasettamiaodotuksia.Viimeisetrunotkuvaavat
eheytymistäteemanaanMII!–ME(KOLME)!Niissäkuvataan,miten
ensinlapsijaäitikasvavatyhteen,jalopultakokoperheonyhtä.(He-
lander2009.)

IngerMariAikio-Arianaickinrunoudelleovattyypillisiäluonto-
metaforat,jotkaliitetäänrakkauteenjaseksuaalisuuteen:

jago    jakun
leaibeloddiseaivu  leppälintulaskeutuu
áibmui   sydämeen

vaššiváidu   vihavaimenee
erdossánitgoiket  äreätsanatkuivuvat
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iđitidjavizarda   aamuyövisertää
beivviidnjuolgut  illastailtaan
(Aikio2001:12)  (Aikio2006:12)

jade    jasitten
duhádja   sinuntuoksusi

leaibelotticivkasis  leppälinnunliverryksessä
soajárámškasis  siiveniskussa

duhádja   tuoksusi
hádja    tuoksu
jamunno   jameidän

(Aikio2001:54)  (Aikio2006:54)  

MonaSolbakk(s.1971)debytoiteoksellaanMuSápmi(suom.Saa-
menmaani,1987),jonkarunothänkirjoittijokoulutyttönä.Solbak-
kintavoinmyösruotsinsaamelainenStinaInga(s.1974)kirjoittaa
pohjoissaameksi.Häneltäon ilmestynyt teos Ferteneallima joksat
(Onsaavutettuelämä,1996).AnnaStinaSvakko(s.1967)kirjoittaa
ruotsiksi,muttahänonaikuisiälläpyrkinytaktiivisestielvyttämään
esivanhempiensakieltä,jaosaamattakieltähänkuitenkintunteesa-
mastuvansasaameen.Sitenmyössaamenkieli jasaamelaisuusovat
vahvastiläsnähänenrunoissaan.NiillasHolmberg(s.1990Utsjoel-
la)onrunoilija.Hänjulkaisi2009ensimmäisenrunokirjansaDego
livččenoaidnániežan(suom.Kuinolisinnähnytitseni).Holmberg
muutti16-vuotiaanaUtsjoeltaTampereellekäydäkseensielläilmaisu-
taidonlukiota.Runottutustuttavatkinlukijannuoreenmieheen,joka
seuraaintohimoisestiomiapolkujaanjajokaharrastaamyösmusiik-
kiasekänäyttelemistä.

Nykyäänkuudellaerisaamelaiskielellä,etelä-,luulajan-,pohjois-,
inarin-,koltan-jakildininsaamella,onoma,virallisestihyväksytty
oikeinkirjoitus.Kaikillanäilläkielilläjulkaistaankaunokirjallisuutta,
muttamuillasaamenkielilläkuinpohjoissaamenkielelläjulkaistaan
enimmäkseenvainlastenkirjallisuutta.Erityisestisaamelaisessaru-
noudessaonalkanutkuuluamyösmuidensaamenkieltenkuinpel-
kästäänpohjoissaamenääni.
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PetteriMorottajaltaonilmestynytmuistelmiajalastenkirjojaina-
rinsaameksi.Nuoreltakirjailijaltaonehtinytilmestyämyöskaksinu-
ortenkirjaa,Suabimaainas(1999)jaRiävskanieida(2000).Morottaja
kulkeeIlmariMattuksen,IisakkiMattuksenjaIisakkiPaadarinjalan-
jälkiä.PaadarinSápmelaš-lehteenkirjoittamistamuisteluksistajulka-
istiin1995kooste,IssatmuitalaLapinSivistysseurantoimesta.Ilmari
Mattusonmyösmerkittäväkulttuurivaikuttajajakielityöntekijä;hän
ontoimittanut,esimerkiksiAnarâškielâservi-yhdistyksenjulkaise-
maainarinsaamenkielistäAnarâš-lehteävuodesta1988lähtien.Kati-
ClaudiaFofonoffkirjoittaakoltankielisiärunoja.Hänenensimmäi-
nenrunoteoksensaPââšjooggLaulli(Paatsjoenlaulut)ilmestyi1988,
jasiinämuistellaanPetsamonSuonikyläärunoinjakertomuksinse-
käsuomeksiettäkoltansaameksi.Seonsaatavanamyösäänikirjana.
ToinenrunokirjaJânnammuttumnuu´bbioo´ri(Maakääntynytnu-
rinpäin,1999)onkäännettymyössuomeksijanorjaksi.(Moshnikoff
2005:400.)StigGælokUrheimonjulkaissutuseitarunokokoelmia
luulajansaameksi(O,Oarjjevuodna1983,Vuonak/Frafjordene1986,
Amuk...denfremmende1988,”-aledesti!”/””-ikkemer”1992,Soaje/
Venger1993yhdessäKariWaagGælokinkanssajaDetdobbeltehjerte
1994).TurjansaameksionilmestynytOktyabrinaVoronovan(1934–
1990)runokokoelmaYealla(1989).InarinsaameksiAuneKuuvanen-
simmäinenrunokokoelmaUáináh-uv/Oainnátgo1992.

Osasaamelaiskirjailijoistakirjoittaaedelleenmyösvaltioidenviral-
lisillakielillä.Yhtenäesimerkkinäpelkästäänvaltakielelläkirjoittavis-
taonruotsiksikirjoittavaAnn-HelenLaestadius(s.1971Kiirunassa).
Hänennuorisokirjallisuuteenluettavaesikoisteoksensaonnimeltään
SMSfrånSoppero(2007).KirjassaankirjailijapohtiiRuotsinetnisten
vähemmistöjenetnistäidentiteettiä.Kirjaonkäännetty2010pohjois-
etelä-jaluulajansaameksi.Pohjoissaamenkielisenversioonnimeltään
Sms:atSohpparis,muttavalitettavastisaamenkielinenversiovedettiin
aikapianilmestymisensäjälkeenpoismyynnistähuonotasoisenkään-
nöksentakia.

Saamenkielistäkirjallisuuttaonkäännetty jonkinverranmuille
kielille,useimmitenenglanniksi jaSkandinaviankielille,muttavä-
hemmänsuomeksi.Osakäännöksistäonvaikeastisaataviaomakus-
tanteita.Suomessaonjulkaistusaamen-jasuomenkielinensaame-
laiskirjallisuuden antologia, Skabmatolak. Sabmelaš kirjjalašvuođa
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antologiija.Tuliakaamoksessa.Saamelaisenkirjallisuudenantologia
(1974).

Käännöstenvähäisyydentaustallavaikuttaavähäistenresurssienja
tukienlisäksikustannuspolitiikka.Säännöllistätukeasaamelaiskirjal-
lisuudellemyöntävätsaamelaisneuvostojaPohjoismainenministe-
rineuvosto.Saamelaisneuvostonapurahojaovatjakamassakaikkien
neljänmaansaamelaisetSuomesta,Ruotsista,NorjastajaVenäjältä.
Suomensaamelaiskirjailijatsaavatkirjansa julkaistuiksienimmäk-
seen Norjan saamelaiskustantamoissa. Tämä tekee heistä vieraita
kotimaassaan,silläteostenmarkkinointijalevitysonSuomessajär-
jestämättä. Teokset ja niiden tekijät jäävät Suomessa usein tunte-
mattomiksi.Tämäkoskeekaikkiataidealojaeikävainkaunokirjalli-
suutta.

Kuvataide

Saamelaisenkuvataiteenlähtökohdatkumpuavattuhansienvuosien
takaisestakalliopiirrostaiteesta jakansantaiteesta, jokasiis ilmenee
alkuperäisenänoitarummussa.Toisaaltanykytaiteeseenonkeskeises-
tivaikuttanutmyöslänsimainentaidekäsitys.Mielenkiintoisimmat
teoksetovatsyntyneetnimenomaanperinteenjanykytaidekäsityksen
ristiriidasta.

JohanTuri(1854–1936)jaNilsNilssonSkum(1872–1951), jot-
kakuvasivatporopaimentolaiselämääerivuodenaikoinasanoin ja
sadoinkuvin,edustavatvarhaistaitseoppinuttataiteilijapolvea.Eri-
tyisestiTurinpiirustuksissaonnähtyolevansaamelaisenperintei-
senkaiverrus-jakalliotaiteenpiirteitä.Piirustuksissaeiolekeskus-
perspektiiviä, janiissäviliseeerilaisiahahmoja,kutenporoja.Hän
sovelsimoniatyötapoja,piirtämistä,kaiverrustajaleimasimenkäyt-
töä.HelpottaakseenpiirtämistäTuritekipuuleimasimiatärkeimmis-
tähahmoistaan,kutenporosta.Senjälkeenhänsaattoivainpainaa
kuvioitapiirustukseen.(ks.Manker1956.)

JohnAndreasSavio(1902–1938)aloittaasaamelaistaiteessaoppi-
neentaiteilijapolvenaikakauden.Saviollaolimahdollisuuskouluttaa
itseääntaiteessa.HänkäviensinlukiotaBodössajasittemmintai-
de-jakäsityökouluaOslossa1920-luvulla.Keskenjääneidenopinto-



315

Kirjallisuusjataiteet–sulautumisenuhastakohtisisäistäelämää

jensajälkeenSaviopalasikotiseudulleenRuijaan.Savioasuivuosi-
na1933−1934Pariisissakinjapitisiellänäyttelyn1936.Viimeisinä
elinvuosinaanSaviokärsinälästäjapuutteesta,sillätaideeielättä-
nyttaiteilijaa.Hänsairastui jonuoruudessaanOslossatuberkuloo-
siin,johonhänkuolikinvain36-vuotiaana.Savioolimonipuolinen
taiteilija.OpiskeluaikanaanSaviooppihallitsemaanerilaisiateknii-

Kuva1:OutiPieski:NuvvosÁiligas.
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koita,kutenöljyväri-,vesiväri-jagrafiikkatekniikat.Hänsuosipuu-
ja linoleumkaiverrusta.Hänopiskeli taidekoulussamyösmallipii-
rustusta.Savioontekierityisenvaikutuksennorjalaisenmaalarinja
graafikonEdvardMunchintaide.Taiteilijanmonipuolisistataidoista
huolimattajulkisuuteenpääsilähinnähänensaamelaisaiheinengra-
fiikkansa.Vastamyöhemminonhavahduttuhuomaamaanhänenelä-
väjakaunismaalaustaiteensa.(Hirvonen1994:116;Seurujärvi-Kari
2005d:425–427;Skaltje2003:115–116;Vorren1963.)

SkuminjaTurinsekäSavionperinneyhtyymielenkiintoisestiny-
kytaiteenkeskeisissäuranuurtajissa,kutenIverJåksissa(1932–2007),
jokaonnykytaiteenkeskeisinuranuurtaja.Jåksistapiti tullaporo-
mies.Suunnitelmatkuitenkinmuuttuivat,kunhänjoutuivakavaan
onnettomuuteen ja senseurauksenavuosiksi sairaalaan.Onnetto-
muudenaiheuttamistavammoistahäneitoipunutkoskaan.Sairaa-
lassahänoliinnostunutpiirtämisestäjajatkoitaitojensakehittämistä
OslonjaKööpenhaminantaidekouluissa.Opiskelunjälkeenhänpa-
lasipohjoiseenjaryhtyi1960-luvullapäätoimiseksitaiteilijaksi.(Hir-
vonen1994:117–118.)

Jåksolimonipuolinentaiteilija, jonkatyöskentelyeirajoittunut
yhdenlaiseenesittämistapaan.Hänhallitsimontatekniikkaa,mutta
hänenpääasiallinentuotantonsakäsittäägrafiikkaajaveistoksia.Hän
hyödynsiveistoksissaanmonenlaistamateriaalia,kutenmessinkiä,
pronssia,puutajaluuta.UseitajulkisiarakennuksiakoristavatJåksin
valtavatveistokset,kutenKarasjoenjatkokoulunedustallaolevayli
seitsemänmetrinenpuinenveistosRunebommehammeren,Karasjoen
museossaolevakolmemetrinenbetonireliefiGudenesdans jaKau-
tokeinonkeskiasteenkoulussaolevamessinkinenseinäkoristeSolog
vind.Hänentaiteensamotiivittulevatsaamelaisestaperinteestä,my-
tologiasta,ihmisteneksistentiaalisestatilasta,erotiikastajaekologias-
ta.Keskeisiäsymbolejahänellä,kutenmonillamuillasaamelaistaitei-
lijoillaovataurinkojaristi.(Serck-Hanssen2002:39,42–43.)Jåksilla
oliparikymmentäyksityisnäyttelyäeripuolillaSkandinaviaa,mutta
myösulkomailla.Debyyttinäyttelypidettiin1967Tromssanmuseossa.

Kuvataiteenvarsinainenläpimurtotapahtuimaailmansotienjäl-
keensyntyneidentaiteilijoidenesiinmarssinmyötä1970-luvunlopul-
la.MerkittävimpiätapauksiaoliMasintaideryhmän(Sámidáiddar-
joavku)muotoutuminen1978Alta-Kautokeinojoenkiistanaikoihin.
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Tähän joukkoon kuuluivat vahvat vaikuttajat, kuten taidemaalari
Synnöve Persen (s. 1950), tekstiilitaiteilija Britta Marakatt-Labba
(s.1951)jataidegraafikkoHansRagnarMathisen(s.1945).Masin
ryhmänjaNils-AslakValkeapääaktiivisenpanoksenansiostaperus-
tettiin1979saamelaistaiteilijoidenjärjestöSámidaíddacehppiidsear-
vi.(Skaltje2003:116–117.)NykyisinKarasjoellatoimiisaamelaistai-
teenkeskusSámiDáiddaguovddáš.

NykyajankuvataiteilijoistaNorjassavaikuttavatSynnövePersen,
HansRagnarMathisen,AageGaup(s.1943),IngunnUtsi(s.1948),
JosefHalse(s.1951),TrygveLundGuttormsen(s.1933)jaLiisaHe-
lander(s.1955).SuomessavaikuttavatMerjaAlettaRanttila(s.1960)
jaOutiPieski(s.1973)sekäRuotsissaMaj-LisSkaltje(s.1940),Rose
MarieHuuva(s.1943),BrittaMarakatt-LabbajaEvaAira(s.1957).
NuortataiteilijapolveaedustavatmuunmuassaRuotsissaasuvatKa-
tarinaPirak-SikkujaLenaStenberg jaNorjassaKristinTårnesvik.
(ks.Samefolketskonst1971,Sámidáidda1975.)

Saamelaistaiteilijatsovittavatomialähtökohtiaanjalänsimaisenja
valtaväestöjenlaitoksissasaatujaoppejayhteen.Tuotannossasiisnä-
kyyperinteenjauusienvaikutteidenvuorovaikutus.Useimmattaitei-
lijatovatmyöshalunneetlähteämuuntelemaanperinteitään,heovat
tahtoneetjopasanoutuairtiromanttisestajaeksoottiseksikoetusta
symboliikastajatuoneetesilleuuttakuvastoa.(Skaltje2003:119.)

Perinteinensaamelainenkuvastojaväriaineksetovatnäkyneetsel-
keimminNils-AslakValkeapäänjaHansRagnarMathisenintöissä.
Valkeapääonkehitellytnoitarumpujenkuvioitauusiinmuotoihin
maalauksissaanjakirjojensakuvituksissa.Mathisenontulluttunne-
tuksiennenkaikkeasaamelaistamaailmankuvaaesittävistäkartois-
taan,joidennimistö,kuvastojamaailmannäkemysovatsaamelaisen
hengenmukaisia.KeskustanahänelläonilmanrajojapiirrettySaa-
menmaa.Molemmillataiteilijoillaonvahvahenkinensuhdeesi-isien-
säkuvamaailmaanjanoitarumpujensymboliikkaan.

SynnövePersenonkuvataiteilija,jokaonkeskittynytväriensom-
mitteluunjasävyilläluotuihintunnelmiin.Hänonomiensanojen-
samukaanyrittänytsovittaataidekorkeakoulustasaamansataideopit
omiinlähtökohtiinsakuitenkaanhaavoittamattaitseään.Monillany-
kypäiväntaiteilijoillaontaidekoulutuksenlisäksimyösvahvakäsityö-
koulutus.
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Suomen kuvataideakatemiassakin opiskellut Maj-Lis Skaltje on
palannutpohjoiseenhenkisillejuurilleen.Hänhyödyntäämyöspe-
rinteisiäkäsityötaitojaomissanäyttävissäinstallaatioissaan.Nykyi-
sinhänonkuitenkinkeskittynytdokumenttifilmientekemiseen.Mo-
nettaiteilijatovatkehittäneetkäsityöstäomaperäisentaidetekniikan,
tekstiilitaiteen,kutenBrittaMarakatt-Labbataiyhdistelleetkäsityö-
perinnettä maalaustaiteeseen omaperäisellä uudella tavalla, kuten
OutiPieski.

Suomessa vaikuttavan taidemaalarin, Merja Aletta Ranttilan
(s.1960Utsjoella),omiensanojenmukaanhänelläonolluttarvet-
tapurkaatraumaattisiakokemuksia, joitaleimasivoimakaslestadi-
olainenympäristö.Ranttila, jokaolituotteliaimmillaan1980–1990-
luvuilla,tunnetaanpohjoiseneksotiikkanapidetystäsymboliikasta,
unenomaisestakuvamaailmastajaetenkintöissäuseintoistuvistapi-
ruistajavoimakkaistanaishahmoista.Taiteilijatulilaajemmintunne-
tuksi1993,kunTornionsamaanikesässäsyntyiväittely”pirunkuvis-
ta”,joitapapittulkitsivatsamanismiksijasaatananpalvonnaksi.Rant-
tilaontaiteessaankäynytläpiomialapsuudenjanuoruudenahdis-
tuksiaan.Hänenlinopiirrostensakeskeinenhahmoonterävänkul-
mikkaasti piirretty, jossain määrin irvokas ja voimakas nainen.
Kuvissapahatvoimatviettelevätnaista ja julistavattuomiota.Nai-
nentaisteleetuskissaanjapyrkiikohtivapautta,jotakuvissasymbo-
loilintu.”Pahanolonkuvat”kertovatpainajaismaisistapeloista,us-
konnollisestaahdistuksesta,kuolemastajasyyllisyydestä,muttamyös
vahvastavapautumisenjavapaudenkaipuustasekäarjenirtiotoista.
Sininenkettu-taulusarjassaantaiteilijaalkaalöytääitsensäjarauhan
elämälleen,jataulujenmuodotjateematpehmenevät.Ranttilantai-
teeseenvaikuttivatvoimakkaastimyösajankohtaisettapahtumat,ku-
tenTshernobylinympäristökatastrofijaPersianlahdensota.Häntal-
lensitapahtumienkokemuksetkuviinsa,esim.teokseenHaavoittunut
enkeli.Ankeidensävyjenvastapainoksionviimevuosinatullutnäky-
viinuudenlaistailoa,jostakertovatprinsessamaisestiilottelevatkuvat
kultasateestajakimalluksesta.(Lehtola1995;Ranttila1999:74–81.)

OutiPieski(s.1973Helsingissä)asuuUtsjoella.Hänkäyttäämaa-
lausten ja installaatioiden osana usein perinteisiä saamelaisia kä-
sitöitäjaantaaniilleuusiamerkityksiä.Maalaustenmaisematovat
kokemuksiakadoksissaolleestakotiseudusta.Nesyntyvätsuhteesta
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Kuva2:OutiPieski:Áhkunlääkemänty.
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lähiympäristönmaisemaan,jossaomatkokemuksetjatunteetnivou-
tuvatyhteeneripaikkojenhistorianjatarinoidenkanssa.Pieskion
tehnytmyöserilaisiamajojajasuojia,joitahänonkoonnutvärikkäis-
tätäkeistäjapeitoista.Hänonnäinpukenutmaisemaajahalunnut
yhdistäämaalauksensaamelaiseenkäsityötraditioon.Käsityöperinne
onkaikenkaikkiaanvahvasti läsnähänenmaalaustaiteessaan.Pies-
kionpitänytuseitayksityis-jayhteisnäyttelyitä.Kesällä2009hänellä
oliHelsingissänäyttelyKaisaGiisavaarallayhdessäPauliinaTurakka
Purhosenkanssa.Taiteilijaonollutmukanamuunmuassavuosina
2005ja2008Harvat&Valitut-tanssi-kuvataide-liveinstallaatiopro-
duktioissaHelsingissä, ja2007häneltävalmistui julkinentaideteos
Tromssansaamelaiseenpäiväkotiin.

Teatteri

Saamelaisteatterinohjelmapolitiikantarkoituksenaonluodaomape-
räisiätyöskentelytapojasaamelaisperinteen,myyttien,kirjallisuuden
jamusiikinpohjalta.Teatterillaonomavahvakielensä,jonkaavul-
lasevoihelpostimuistaa,säilyttääjarakentaaomaakulttuuriaanja
identiteettiään.Teatterillaontärkeäroolipoliittisenjakulttuurisen
tietoisuudenherättäjänä.Saamelaisenteatterinsyntyajoittuu1970-
luvunalkupuolelle.1971perustettiinRuotsinJokkmokkiinensim-
mäinensaamelaisteatteriryhmä,Dálvadis-teatteri.Kymmenenvuotta
myöhemminperustettiinNorjanKoutokeinoonBeaivvášSámiTeáh-
ter,SuomenOutakoskelleRávgošjaNorjanSnåsaaneteläsaamelainen
teatteriryhmä,Åarjelhsaemienteatere,Sydsamiskteater.1992luotiin
uusiorganisaatiojaDálvadis-teatterimuutettiinGironsámiteáhter
-nimiseksi.Vuosina1992−1993teatteriLama-Hado-ryhmätoteutti
saamelaisenteatteritapahtuman,jotajohtivatHarrietNordlund,Maj-
DorisRimpijaChristerHelander.

Dálvadis-teatteriperustettiinsaamelaisnäyttelijäHarrietNordlun-
dinjatekstiilitaiteilijaMaj-DorisRimpinaloitteesta.Tämäteatteri
sijaitsiluulajansaamenalueella,muttakoskasuurinosateatterinjä-
senistäjayleisöstäkinedustipohjois-jaeteläsaamelaisia,teatterinoli
välttämätöntähakeamuitakinilmaisukeinojakuinpuhuttuakieltä.
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Monissaesityksissään,kutenRajdengår(suom.Raitokulkee)-esityk-
sessä(1979), ilmaistiinjoiunjateatterinkeinoinsaamelaiskulttuu-
riinkohdistuviaulkoisiauhkia.Alustapitäenteatterissaoliannettu
suuripainoarvoulkoilmanäytöksille ja luonnossaliikkumisellese-
käarktisillekansoilletyypillisillerituaaleille,kutensenensimmäisis-
säproduktioissaMinDuoddarat(suom.Meidäntunturit),Čuovga
Čiehka(suom.Kahdeksanminuuttiaauringosta)1987jaDálveniehku
(suom.Talviunia).Dálveniehkuesitettiin1982−1983Talvadis-järven
jäällä.Näytelmässänäyttelijä-laulajaÅsaSimmakertoipersoonalli-
sellaääni- ja liikekielelläänAlkuäidin(Máttaráhkka)kolmestatyt-
tärestä(ks.kansanuskoartikkeli).NormanCharlesinkauttaDálvadis
saivaikutteitaerityisestipohjoisamerikkalaisestaintiaanikulttuurista,
jaesityksissäkäytettiinrumpuja,tanssiajaluonnonhahmojaerilaisi-
neintiaaninaamioineen.Dálvadis-ryhmäonaktiivisestiosallistunut
maailmanlaajuiseenalkuperäiskansojenkulttuuriyhteistyöhönmuun
muassainuittiteatteriTukakinkanssatehdynyhteistyönkautta.Saa-
melaisteatterionainapyrkinytelävöittämäänperinteistälänsimaista
ilmaisuaalkuperäiskansoiltatulevienperinteidenavulla.

BeaivvášSámiTeahter-teatterionollutkansallisteatterinasemas-
savuodesta1995.TeatteritekiensimmäisenmusiikkinäytelmänsäAl-
ta-Kautokeinonpatoamiskiistanaiheesta.Tällöinnuoretsaamelaiset,
jotkaolivatensimmäinenkoulu-jaasuntolasukupolvi,alkoivatkapi-
noidasulautumistajavanhansaamelaiskulttuurinkatoamistavastaan
jaelvyttääsekämuovatasenarvojajamuotojataiteenkeinoin.

TeatteritoimiiNorjanKoutokeinossa,muttakiertääahkerastiPoh-
joismaissa,erityisestisaamelaisalueella.Beaivvášontuottanutkym-
meniäesityksiä,joidenteemoinateatterillaovatolleetkieleenjasaa-
melaiselämäänliittyvätasiat.YksiBeaivváš-teatterinmielenkiintoinen
produktiooliRauniMaggaLukkarinkäsikirjoitukseenpohjautuva
monologiDearvvuođat(suom.Terveisiä),jonkateemanaonsaame-
laisyhteisöäkinläheltäkoskettavaaihe,nimittäinnuortenitsemur-
hat.KirjailijaJohanTurinelämästäkertooGumpegoddi(suom.Suden
kaataja),jonkaonkirjoittanutkirjailijaJohnGustavsen.

Eteläsaamelainenteatteri,Åarjelhsaemienteatere,Sydsamiskteater,
koostuiNorjanjaRuotsinpuoleltaeteläsaamelaistenalueeltakotoisin
olleistaharrastelijanäyttelijöistä.Teatterituotti1985−1996yhteen-
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sä10eriproduktiota.Näytelmäsaamelaisliikkeenäidin,eteläsaame-
laisenElsaLaula-Renbergin,elämästäesitettiin1997ensinTV:ssäja
sittensaamelaisliikkeen80-vuotisjuhlakokouksessaTrondheimissa.
Teatterityössäolimukanakaikenikäisiälapsistavanhuksiinasti.

Rávgoš-teatteri toimiaktiivisestiSuomenUtsjoella1990-luvulle
saakka.SuurimmaksiosaksiRávgoš-teatterinnäytelmätperustuivat
edesmenneenkirjailijanEinoGuttormintuotantoon,jossakeskityt-
tiinomanseudunihmistentraumaattistenkinasioiden,kutenkiih-
kouskonnollisuudenjaihmissuhdeongelmienkäsittelyyn.(Seurujär-
vi-Kari2005b:412–413.)

Nykymusiikkijaelokuva

Viimevuosinamoderni saamenkielinenmusiikki jaelokuvatovat
kasvattaneetsuosiotaan.Musiikinsarallaonmoniakansallisesti ja
kansainvälisestitunnettujasaamelaisartisteja,kutenperinteistäjoi-
kuperinnettäjaetnomusiikkiatai joparock-musiikkiayhdistelevät
MariBoine(s.1956),SofiaJannok(s.1982),UllaPirttijärvi-Länsman
jaTiinaSanila.MariBoineesitteliuusimmanlevynsäČuovggaair-
rasSavoy-teatterissaHelsingissäsyksyllä2009pitämässäänkonsertis-
sa.Hänenainutlaatuisessasaamenkielisessämusiikissaanonsäilynyt
joiunvaikutteita,vaikkahäneienääainasäestäesitystäännoitarum-
mullakutenaiemmin.Boinenläpimurtotapahtuijo1980-luvullale-
vylläGula,gula.Tämänlevynaiheet liittyvätvahvastisaamelaisten
itsetunnonheräämisvaiheeseen.WimmeSaari(s.1960)onSuomen
tunnetuimpiajoikumusiikinesittäjiä.Wimmejärjesti25-taiteilijajuh-
lakonserttinsaHelsingissähelmikuussa2010julkistaensamallauu-
denlevytyksensäMun,jollahänesittäärunojaanjahenkilökohtaisia
juttujaanelämänsävarreltahyvinperinteisestimaalaillenjaluonnon-
ääniensäestämänä.TämäntaiteilijantunnetuinkappalelieneeTexas,
jokajulkaistiinCugu-nimisellälevyllävuonna2000.

Myössaamenkielinenrock-jarap-musiikkiovatlöytäneettiensä
levyhyllyihin.SuurimpiasaamelaismusiikintapahtumiaovatKauto-
keinossapääsiäismarkkinoidenaikaanjärjestettäväSámiGrandPrix
-joiku-jalaulukilpailu,InarinIjahisidja,NorjanKaivuonossajärjes-
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tettäväkansainvälinenalkuperäiskansojenmusiikkifestivaaliRiddu
Riđđujakulttuuri-jamusiikkifestivaaliMárkomeannuOfoten-nimi-
sessäsaamelaiskylässäPohjois-Norjassaheinäkuunlopulla.

UusimpiasaamelaiselokuviaonGuovdageainnustuibmi,Kautokei-
nonkapina(2008).Siinäpalataan1850-luvuntositapahtumaan,saa-
melaistenjaviranomaistenväliseenyhteenottoon,jonkaseurauksena
saamelaisiatuomittiinkuolemaanjaelinkautisiinvankeustuomioi-
hin.FilmikeräsiSuomessajaNorjassauseitatunnustuspalkintojajo
valmistumisvuotenaan.

TunnetuinsaamelaisfilmionNilsGaupinohjaamaOfelašvuodel-
ta1987(suomeksiTiennäyttäjäjanorjaksiVeiviseren),jonkaohjaaja
NilsGaupjajokaperustuuperinteiseensankaritarinaanÁigi-nimi-
sestänuorestapojasta, jokapelastaaneuvokkuudellaansaamelaiset
vihollisten,tsuudientuholta.Ofelaš-elokuvaoliOscar-palkintoeh-
dokkaana1980-luvunlopulla.TuotteliainelokuvantekijäonPaulAn-
dersSimma.HänentöitäänovatmuunmuassaelokuvatSagajogami-
nister,SagajoenministerijaLet’sdance.

Saamelaisendokumenttielokuvientekijöitäonnykyäänuseita,ku-
tenNilsJovnaPorsanger,LiselotteWajstedt,SuviWest,IngerMari
Aikio-ArianaickjaKatjaGauriloff.Yksitunnetuimmistadokumen-
taristeistaondokumenttielokuvienisäksikinkutsuttuNorjansaame-
laisradiontoimittajaJohsKalvemo.HänontehnytNRK-saamelais-
radionkauttamontakymmentädokumenttia, joistayksikäsittelee
Nils-AslakValkeapäätäjahänenelämäntyötään(2002).

Saamelaiselokuvaonkovassanousussa,mistäosoituksenaonusei-
denelokuvakeskustenperustaminenjaelokuvatapahtumienjärjes-
täminen.Inarissaonvuodesta1997järjestettytammikuussamaail-
manlaajuisen suosionsaavuttanutSkábmagovat-elokuvafestivaalit.
Elokuva-alankoulutustajaosaamistapyrkivätedistämäänSuomessa
saamelaistenopetuskeskusSámioahpahusguovddášInarissajaSuo-
mensaamelaiskäräjienorganisoimaSkábma-niminenalkuperäiskan-
sojenelokuvakeskussekäNorjansaamelaistenelokuvakeskus.

Skábmagovat-festivaalienkävijämäärätovatnousseetvuosivuo-
delta. 2010 kävijöitä oli noin 3000. Festivaaleissa esitellään usein
saamelaiselokuvienja-dokumenttienlisäksimyösmuidenalkupe-
räiskansojenelokuvia,muunmuassa2006festivaalienpäävierasoli
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jorubaohjaajaTundeKelaniNigerianLagosista.Kelaniltaolikolme
elokuvaa,joistayksi,TheNarrowPatholiniinuusi,etteisitäoltunäy-
tettyedesNigeriassa.Samanavuonnafestivaaleillaolikolmesaame-
laistaensi-iltaa:IngerMariAikio-Arianaickindokumenttielokuva,
Dálvemáílmmibivut(suom.Talvimaailmanvaatetus),NilsJovnaPor-
sangerinFrasentraltilsistetolpen(suom.Linjalla-viimeiseentolp-
paan)jaLiselotteWajstedtinraikasidenteetinetsintäelokuvaSami
Nieida Joik. Lisäksi Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin
saamelaistenmuuttuvaaidentiteettiäkäsitteleväSaamelainen-doku-
menttitäyttikatsomotuseaanotteeseen.

Lopuksi

Saamelaistaiteilijatovatolleetmukanakehittämässäsaamelaiskult-
tuuriaeteenpäin,jaomallatoiminnallaanheovatvaikuttaneetvoi-
makkaasti kulttuuripolitiikkaan; perustaneet omia järjestöjään,
kirjoittaneetpamfletteja,ottaneetkantaajajärjestäneetmielenosoi-
tuksia,kutenAltajoenkiistanaikanajärjestettytaiteilijoidennälkä-
lakkoNorjanSuurkäräjienedessä.Heovatnäinolleetmuovaamassa
taiteellaansaamelaistaidentiteettiäjasaamelaistenkäsitystäitsestään.
Pitäessäänkonserttejajanäyttelyitäeripuolillamaailmaaheovatol-
leetmyössaamelaiskulttuurinparhaitalähettiläitä.

Saamelaistaiteeseenkohdistuupulmallisiavaatimuksia. Saame-
laistaiteilijanodotetaankuvaavansaamelaisuutta,saamelaisihmisiä
jaesineistöäsekävalitsevanaiheensapelkästäänomaleimaisestaym-
päristöstään.Silloinkuitenkinonvaarana,ettähyvänsaamelaistai-
teentärkeinarvosteluperusteonsaamelainenaihepiiri.Hyvänäesi-
merkkinätästäonSaviontaiteensaamaarvostus;hänenkuvissaan
esiintyymuitakinkuinsaamelaisaiheita, ja juurinäissäkuvissahä-
nenluovakykynsätuleeesiin.Kuitenkinvainhänensaamelaisaiheiset
taideteoksensaherättivätkiinnostusta.Saamelaistataidettapyritään
yhäarvioimaansamallatavoin.

Nykypäivänsaamelaistaiteilijanpyrkimyksenäonkuitenkinolla
tasaveroinenkilpailijaalallaantaustastataisyntyperästäriippumat-
tajatuodapanoksensayhteispohjoismaiseenjajopamaailmanlaajui-
seentaiteeseenjayhteiskuntaan.
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Johdanto

Saamelaisetovatkielellisestijakulttuurisestirikasjamonimuotoinen
kansa.Tämäkulttuurinenrikkauskuuluumyössaamelaistenmusii-
keissa:jokaisellakieliryhmälläonomaerityislaatuinenmusiikkinsa,
jonkasisälläonlisäksityylillistävaihtelua.

Käsittelentämänluvunensimmäisessäosassapääpiirteittäinsaa-
melaistenperinteisiävokaalimusiikkejaperinnealueittainsekäsaa-
melaisalueelletulleitajasielläedelleenkehittyneitämusiikinlajejase-
käniidensisältöjä,merkityksiä jastatusta.Toisessaosassakäyläpi
nimenomaansaamelaistenmusiikkeihinkohdistuvanmusiikintutki-
muksenvaiheita.Kielitieteessä,kansatieteessäjafolkloristiikassaon
tehtypaljontutkimusta,jokaavaamyössaamelaistenmusiikkienase-
maakulttuurissaan,muttatässäkeskitynvainmusiikintutkimuksen
alallasyntyneisiintutkimuksiinjakeruutyöhön.

Perinteisetmusiikit

Saamelaistenperinteisetmusiikitovatvokaalisiaelisuullisestiesitet-
tyjä.Niihineitodennäköisestiolekuulunutsoitinsäestystätaisoitin-
osuuksia,vaikkakinperinteisiinsamanistisiinuskomuksiinjaniiden
pyhitysrituaaleihinonkinkuulunutrummunsoitonohellalaulettua
taipikemminkinjoiuttuamusiikkia.

VanhintunnettukuvaussaamelaistenmusiikistasisältyyJohannes
SchefferuksenLapponia-nimiseenteokseen,johonSchefferusontal-
lentanutOlausSirmaltasaamansakaksikeminsaamenkielistäeeppis-
tätekstiäKulnasatzjaPastospäivvakiufvresistjavraOrrejavra(1673).
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Kielenosaltanekuuluvatkeminsaamelaiseentraditioon,muttateks-
tinrakenteenosaltaniidenonarveltuviittaavansellaiseenlauluta-
paan,jokaliittäisineitäiseenperinteeseen,ts.koltan-,kildinin-jatur-
jansaamelaiseentraditioon(vrt.Jouste2006:277).Kuuluvatkonämä
tekstittodellakeminsaamelaiseentraditioonvaiolisikoitäinentradi-
tiosäilyttänyttehokkaamminvielä1600-luvullavallinnuttaperinnet-
tä,jääneeodottamaantodisteita.

Saamelaistenperinteisillämusiikeillaonuseidenniitätoisistaan
erottavienpiirteidenlisäksikuitenkinmyösyhteisiäpiirteitä.Ensin-
näkinneovatäänelläesitettyjä,toiseksisamaayhdenkahdensäkeen
melodia-aihettatoistetaanjavarioidaanjasentekstiäkehitetäänja
täydennetään.Kolmastunnusmerkkiliittyysävelmienomistamiseen:
Kunkinmelodianomistaasenkohdeelihenkilö,paikka,eläintms.,
jostako.sävelmäkertoo,eisenesittäjä.Tästälisäätuonnempana.

Nykyisetsaamelaistenperinnemusiikitvoidaanjakaakahteenpää-
alueeseen,läntiseenjaitäiseen.PerinnealueenrajakulkeeInarijärven
itäreunaa.Läntisenalueenmusiikeilletyypillistäonkarkeastikuvat-
tunapentatonisuusjavähätekstisyys, itäisenalueenmusiikeilletaas
pitkäteeppisettekstitjaaukotonasteikko.(Ks.Kantola1984:36;Jär-
vinen1999:34−41.)Läntisenjaitäisenperinnealueenerotovatsyväl-
lekäyviämyösesimerkiksikielenjauskontojenperusteella(ks.Kor-
honen1981:17).

Lähtökohtanasaamelaistenmusiikkientarkemmalle jakamiselle
omiksimusiikkiperinteikseenonotettavamusiikistakäytetytomakie-
lisetnimitykset.Saamenmaanlänsi-jaeteläosiensaamelaisetkutsuvat
joikuaannimellävuolle taivuolie,pohjoissaamelaisetnimellä luoh-
tijaitäsaamelaisistakoltatnimellälevdd,leu’ddjaluvvt.Edellämai-
nittujenlisäksikokoSaamenmaallakäytetäänjoiustayleisnimistystä
juoiggus.Nimitystenpääryhmienmukaanvoidaankinerottaakolme
ryhmää,etelä-läntinen,pohjoinenjaitäinen.

Pohjoissaamelainenluohti

Kunsaamelainenrakentaa luohtin,hänottaa lähtökohdakseensen
ihmisen,eläimen,puun,tunturintaiminkätahansakohteen,jonka
luohtionkyseessä.Tarkoituksenaon,ettäjoikaamallajoikumaala-
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taantodeksisenkohdejuoiggalmas.Onvaikeasanoa,kumpijoiussa
ontärkeämpi:senmelodinenkaarrostaimusiikillisetrakenne-ele-
mentitvaiteksti,dajahus,jokamyösvaikuttaajoiunmusiikilliseenil-
miasuun,etenkinrytmiikkaan.Joikuonkokonaisuus,eikäsenosiin
pilkkominentaianalysointioleainakaanjoiunsanomantaisisällön
ymmärtämisenkannaltarelevanttia.Ottaessaanjoiunsaamelainen
sanoo,ettähänjoikaatunturin,eitunturista.Tekstinjasävelmänhän
muotoileeniin,ettäkuulijaaistiitunturin.Ilmaisuaryydittäväteri-
laisettavut,kutenlol-lo,lui-lu,nun-nujauseintoistetaanväliinmyös
partikkeleitade(niin)jajuo(jo),pronominiadat(se)jaolla-verbin
taivutusmuotojalea(on)jalei(oli).Katsoessaantilanteensitävaati-
vansaamelainenvoijättääjoiustapoiskaikensemanttisestimerkityk-
sellisensisällönjakäyttääpelkkiätäytesanojatai-tavuja.(Järvinen
1999:58−61).Tekstivoidaanjättääpoisesimerkiksisentakia,että
kaikkikuulijattuntevatjoiunennalta.

Onepäselvää,onkopohjoissaamelaistenjoikujentekstiainesaina
ollutkauttaaltaanyhtäniukkaa,vaionkosiinätapahtunutvoimakas-
tamuutostaviimeisen200vuodenaikana.Vielä1800-luvunalussa
JacobFellmantallensipitkiäproosamuotoisiajoikutekstejäInarinja
Utsjoenalueelta.(Fellman1906).1900-luvullaproosatekstisiäjoikuja
eiaineistoihinoleenäätallennettu.Proosajoiuissatekstillälieneeollut
nykyistäniukkatekstistäjoikuatärkeämpimerkitys.Nykyisinjoiun
sävelonmuodostunuttekstiätärkeämmäksikerronnanvälineeksi.

Suurinosaperinteisistäpohjoissaamelaisistajoiuistaonhenkilö-
joikuja,ts.niidenaihe,juoiggalmas,onhenkilö.Seindikoiihmisyhtei-
sönmerkityksentärkeyttäsuhteessamuihinaiheisiin.Muutyleensä
luontoonliittyvätaiheetovatvarsinmarginaalisessaosassa.Joikujen
aiheeksipääseeeläimistäuseimminporo.Muitaaiheitaovatelinym-
päristönlinnut,kalatjaluonnonmuodostelmat,kutentunturit.Myös
uskomuksistajoikataan.Näitäovataurinko,StaalojaIpmel.Perintei-
siinuskomuksiinliittyymyösNoidanjoiku,jokaonyksilaajimmalle
levinneistäjatunnetuimmistajoiuista.Tämäuskomusaiheinenjoiku
eläämyösnykyisessäsaamelaismusiikissa.(Järvinen1999:61−64.)

Joikujensisällöstäpuhuttaessaonkuitenkinsyytähuomauttaa,että
juoiggalmaskertoovainjoiunkohteenmuttaeisinänsäpaljasta,mi-
täjoikaajakohteestaanajatteleetaimillaisenahaluaasenkuvata.Tätä
tietoakantaajoiunesitystapa,senkuvailevasävelkieli,tekstiainekseen
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sisältyväsymbolikieli jametaforat.Tyypillistäonantropomorfismi,
jossaeläimetpersonifioidaanjaniitäkäytetäänilmaisemaanjoikatun
henkilönpersoonallisuutta.(Järvinen1999,67−71.)

Henkilöjoikuihinliittyyerityinensosiaalinenkytkös,jokaonyh-
teydessäjoikujenomistukseen.Joikuonainasenhenkilönomista-
ma,jostaseontehty.Toisinsanoen,joiunsäveltäjäeiolesenomistaja.
Joikuoneräänlainenkunnianosoitus,osoitusihmisarvostajakuulu-
misestayhteisöön.(vrt.T.I.Itkonen1941:52−53;Jernsletten1978:
110−111;Järvinen1999:71−75.)Joiunkohdeitseeisaisijoikataomaa
joikuaan;sitäpidetäänitsekehuna.Koskajoikusiisonarvoa,onjoi-
kujentekstitkoottuuseinniin,ettäniihinonrakennettusisäänhen-
kilönominaisuuksistajapersoonallisuudestahyvienpuolienlisäksi
myöshuonotpuolet.Tähänkäytetäänuseinvertauskuvia,jotkasaat-
tavatollavaikeastikintulkittavissa.Kaikkeaeisuinkaansanotajoiuis-
sasuoraan,vaanuseimminviittauksin,joidenjatkonkuulijasaaitse
päätellä.(Ks.Järvinen1999:133,165.)

Vaikkajoikutehdäänuseinvartavastentietyllehenkilölle,senvoi
myösperiä.Hiljattainkuolleenjoikusävelmääeiolekuitenkaansaa-
nutesittää,silläsenonkoettuhäiritsevänvainajanrauhaajaperintei-
sessäuskomusjärjestelmässäkatsottusitovansieluntähänmaailmaan
estäennäinvapaankulunkuolleidenmaalle.Vastajonkinajankulut-
tuasävelmäonvoituottaauudelleenkäyttöön.Niinpäperitytjoiku-
sävelmättulevatisovanhemmaltataikauempaakin.Joiunonvoinut
periämyöspuolisonsuvulta.

Vaikkajoikuonkohteensakuvajatässäsuhteessavaihtamaton,on
henkilövoitujoikatajoskustoiseltalainatullasävelmällä.Tällaisella
onhaluttuesittääjokinpoikkeuksellinensuhdenäidenhenkilöiden
välillä.Esimerkiksirakastavaisiaonvoitujoikatatoistensasävelmillä.
(ks.Järvinen1999:78.)

Joiussaontietytpysyvätjatunnistettavatelementit, jotkasitovat
senkohteeseensa.Tästähuolimattajoikuelääjakehittyy,kutensen
aiheenaolevahenkilökin.Lapsenjoikuvoiollailoinenjavilkasliikkei-
nen,muttahenkilönikääntyessäjoiunsävy,tempojarytminkäsittely
voivatmuuttua,jatekstisisältötäydentyyhenkilönelämänvaiheiden
kuvauksella.(Järvinen1999:82−83ja86−88.)

Niinpohjoissaamelaisellajoiullakuinmuillakinsaamelaismusii-
keillaonjaonollutsyvällekäyviämerkityksiäniinyksilöillekuinkult-
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tuurisestikin.Joikuperinneonperittyjenjoikujensatakiamuodosta-
nuteräänlaisensukupuun,jossasävelmästävoihenkilönlisäksiolla
identifioitavissasukujohonhänkuuluu.Joiullaonvoituluodako-
heesiotayhteisöönjalisätäyhteenkuuluvaisuutta,koskajoikuonar-
voa,jonkayhteisönjäsenetantavatyksilölle.Ilmanyhteisönantamaa
joikuaihmiselläeiolesitä,jotenarvoonsaatavissavainyhteisönkaut-
ta.Tälläonvoitusäädelläyhteisössähyväksyttävääjakiellettävääkäy-
töstä(Järvinen1999:76).Joikuonniinikäänolluthyvämuistamisen
väline,jonkaavullaonvoitutehokkaastivälittäämyöstietoatapah-
tumistajakuulumisista(afKlintberg1970:42;Jernsletten1978:119;
Järvinen1999:73−74).Joikuonollutmyöshyvinkäytännöllinenta-
papitääpetojaloitollaporotokastasamalla,kunpaimenessaolijaon
viihdyttänytitseäänjahälventänytyksinäisyydenkokemustaan(Tirén
1942:10;Valkeapää1984:45;Järvinen1999:77).

Äänenkäyttöonjoiussahyvintärkeäasia.Paitsiettäsentuleekye-
täluonnehtimaanjoiunkohdettaosuvasti,äänenkäyttöerottaajoi-
kaamisenlaulamisesta.Siinäkeskeistäonjoiulleominainensointi.
Sointisyntyy,kunäänenannetaanvapaastiresonoidarintakehässä
jasoidakullekinihmiselletyypillisenä”alkuäänenä”.Myöserilaiset
kurkkuäänteet, liu’utjakorusäveletkuuluvatjoikuun,muttaniiden
käytöntaajuudessaonalueellisiatyylieroja.Yleensäjoiunsointi-ihan-
nejohtaasiihen,ettämiehiä, joidenäänialaonluonnostaanmata-
lampi,pidetäännaisiaparempina joikaajina.Nainenkinvoi saada
arvostustahyvänäjoikaajana,josäänialaeiolekorkea.Hyvinäpidet-
tyjenjoikaajienäänenarvostusverrattunaarkistoistapoimittuihin
esimerkkeihintodentuukevyelläempirialla,kuntutkitaanylä-äänes-
sarjaa:mitäparempanapidettyjoikaaja,senrikkaampiylä-äänessarja
(ks.Järvinen1999:95−98).

Perinteisenpohjoissaamelaisenjoiunmaantieteellinenesiintymis-
alueonlaaja.SekattaakokoSuomenLapin,NorjanKarasjoenjaKou-
tokeinonalueetsekälaajojaalueitaluoteisestaRuotsista.Joiustaonkin
erotettavissauseitaalueellisiajoikutyylejä,jotkamukailevatpohjois-
saamenmurrealueita.Etenkinitämurteidenja länsimurteidenalu-
eenjoikutyylitovatvarsinhelposti identifioitavissaäänenkäyttöta-
voista.Läntinenjoikutyylisuosiinasaalimpaamatalammanrekisterin
äänenmuodostustajakurkkuäänteitä,kuntaasitäinentyylionlau-
lullisempaaja lähempänäpuheenrekisteriä.Saamelaisillaonmyös
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omakielisetverbittekemääneroaitäisenjaläntisenjoikutyylinvälillä
(ks.esim.Laitinen1981).Itäisentyylinmukaisestajoikaamisestavoi-
daankäyttääverbiä livdet ’hyräillä’, ’joikaillahienostuneesti’ ja län-
tisestätyylistäverbiä javzat ’hoilottaa’, ’joikataliioitellen’(ks.Järvi-
nen1999:94−95;vrt.Sammallahti1989:228ja263;Nielsen1934:
397).Myöstekstimassaonsuurempiitäiselläalueella,jonkajoiuista
osaonjopakertovia.LäntistäjoikutyyliätapaaKaresuvannossa,Kou-
tokeinossajaEnontekiöllä,kuntaasitäistätyyliäKarasjoella,Tenojo-
kilaaksossa,UtsjoellajaosinInarissa.InarijaPohjois-Sodankyläto-
sinmuodostavatmielenkiintoisenpoikkeuksensiltäosin,ettäsinne
1800-luvunrajansuluntakiamuuttaneetsaamelaisetovatsuurelta
osinlänsimurteidenpuhujia,jotkatoivatmukanaanomanjoikutyy-
linsä.

Inarinsaamelainenmusiikkiperinne

Inarinsaamelaistenjoiustataijoikaamiselleläheisestämusiikinlajista
eiolesäilynytäänitteitäeikäjuurikaankirjallisialähteitä.Myöskään
tutkimusta, jossaasiaselvitettäisiinyksityiskohtaisesti,eioletehty.
Inarinsaamelaisillaonkuitenkinhenkilölaululleomakielinennimitys
livđe, jokaetymologisestiliittääsenläheisestiyhteenpohjoissaamen
itämurteidenalueenjoikutyyliä luonnehtivan livdet-verbinkanssa.
Oletettavaaon,ettänämälaulutovataiemminliittyneetläheisemmin
saamelaiseenarkaaiseenvokaalimusiikintraditioonmuttaovatsit-
temminkehittyneetkulttuurinsisäistenjasenulkoistenvaikutusten
alaisenalähemmäslauluatailauluksi.FransÄimäkuvaainarinsaame-
laistatraditiotaseuraavasti:

Laulujainarinlappalaisillaontuikivähän.Harvassaonlauluntai-
tavia,”joikastajia”;nekinovatoppineetuseimmatlaulunsatunturi-
lappalaisilta,joillalauluntuotantokuuluolevanerittäinrunsas.Muis-
tiinpanoissaniontuskinyhtäkäänlaulua,jossaeiainakinjokusana
olisimuistuttamassavierastaalkuperää.Muutamatovatselväätun-
turilappia,vaikkakaiketiääntäminenoninarinvoittoista.Toisetovat
sellaisia, joita laulajaitseonkoettanutsommitellatunturinkielestä
äidinkieleensä.Kirjoittamistanilauluistaonsuurinosa(12)eläinten
olentojataitoimiakuvaavia,kolmeonhenkilöitätaitilanteitakuvaa-
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viajayksioneroottinen.Useimmatlaulutovataivanlyhyitä,kahden
taikolmensäkeenpituisia,muutamissaon5−7säettä,pisinon25
säettä.Niilläonkullakinerinuottinsa,samanrunonkaikkisäkeetlau-
letaantavallisestisamaannuottiinjakunkinsäkeenlopussaonlyhyt
rallatus.(Äimä1902:10−25.)

Inarilaisella perinteisellä livđellä lienee siis ollut yhtymäkohtia
pohjoissaamelaiseenjoikuperinteeseen.Onkuitenkinselvittämättä,
mitkäosatsäilyneistäkirjallisistakatkelmistaovatinarinsaamelaista
alkuperää,mitkätaaspohjoissaamelaistavaikutusta.Onmahdollis-
ta,ettäÄimänkinmainitsemateläimiäkuvaavatlaulutolisivattällai-
sia.EsimerkiksiKaapinJounilta javielä1960-luvulla JouniJomp-
paseltatallennetuteläinjoiutovattekstisisällöltäänja-rakenteeltaan
sellaisia,ettäniitäeitavatapohjoissaamelaisessatraditiossa.Kysei-
setjoiutovatmyösinarinkielisiä,kutenJäniksen,tiaisenjakuukkelin
laulu,KoiranlaulujaKarhunlaulu(TREA-K1961nauha543;vrt.
Äimä1902:23).Jäniksen,tiaisenjakuukkelinlauluavastaavatarina
ontekstisisältöisenätallennettumyössodankyläläiseltäElsa-Marja
Aikiolta(Sammallahti1975),jotenonvaikeapäätellä,ovatkoSodan-
kylänpohjoissaamelaisetlainanneetennusmerkkejäsisältäväntiedon
elinympäristönsätunteneelta inarinkieliseltäväestöltävaipäinvas-
toin.Oletettavaakuitenkinon,ettäinarinsaamelaisetovattässäläh-
tökohta,silläpohjoissaamelainenjoikukorpuslähteeyleisimminaina
henkilöstäjasiinäluonnonkuvauskinliittyyyleensätavallataitoisella
henkilööntaihenkilönasuinpaikantms.kuvaukseen.Kärjistäenvoisi
sanoa,ettäsosiaalisetsuhteetjahenkilötkorostuvatpohjoissaamelai-
sessatraditiossaelinympäristönjäädessäkuvauksessataustalle.

Kolttasaamelaistenmusiikkiperinteet

Kolttasaamelaistenvokaalimusiikki leu’ddkuuluuSaamenmaanitäi-
seenperinteeseenjapoikkeaalähtökohdiltaan,rakenteeltaan,käyttö-
tavoiltaanjatekstiltäänhuomattavastipohjoissaamelaisestajoiustaja
muistaläntisenperinteenmusiikinlajeista.Leu’ddonkuvaavaa,usein
suorasanaisestikertovaalaulua,jonkaaiheenaonpaikallinenelämä
ihmisineenjaihmiskohtaloineen.Leu’ddeissaihmisenelämäkuvataan
kohtauksina,joiksipoimitaanmerkityksellisettapahtumat,kutenko-
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sinta,häätjne.Leu’ddaaminenonhenkilön,henkilöidenjatilanteiden
muistelua.

Kunpohjoissaamelaisenjoiunrakenteellinenperustaonviisisäve-
likkö,rakentuvatkolttien leu’dditaukottomalleasteikolle.Tekstion
kertovaamuttavahvansymboliikanvärittämää.Rytmiikkaonusein
elävääjaliikkuvaa,myössynkopoitua.Sosiaalisessaasetelmassamie-
lenkiintoinenerojoikuunonsiinä,etteileu’ddinaiheenaolluthenkilö
saanutkuullaomaaleu’ddiaan,etteiolisikokenuttulleensaloukatuksi
(Jouste2006:297).

Leu’ddienohellakolttasaamelaisillaonitkuja,reäkk.Nesitovatkol-
tattiiviiseenyhteyteenkarjalaisentraditionkanssa.Itkuillaonkäsitel-
tyvoimakkaitatunteitaelämänkäännekohdissa,häissä,hautajaisissa
taimuissaerotilanteissa(ks.Laitinen1977:47−52).Itkujaonvalitet-
tavastitallennettuvainmuutamia.

Tanssit,erityisestikatrilli,kuuluvatkolttasaamelaistenmusiikki-
perinteisiin.Tanssiperinneonkehittynytvenäläisiltä jakarjalaisilta
omaksuttujentanssilaulujenpohjallemukavaksiajanvietoksitalvi-
kylissätammikuustahuhtikuuhunvietettyynaikaan, jolloinkaikki
siidansuvutjaihmisetovatolleettalvikylissäkoolla.Tanssiensäes-
tykseenonkäytettymyöserisoittimia,etenkinharmonikkojajahuu-
liharppujasekägramofonia(Nickul1948:58).Myösleu’ddiaonvoitu
käyttäätanssinsäestyksenä.

Saamelainenvirsiperinne

Viimevuosina saamelaismuusikoidenkiinnostuksenkohteeksion
noussutkotoperäisenjoiunlisäksimyösvirsiperinne.Senjuuretovat
tokihuomattavastilyhyemmätkuinjoiun,jonkaalkuhistorialienee
tuhansien vuosien takana.Virsiperinne on kirkon ja koululaitok-
sentulonmyötä1600-luvultaalkaenkehittynyttämusiikkiperinnet-
tä.EnsimmäinensaamenkielisiävirsitekstejäsisältänytkirjaEnlijten
SångebookhuruledesMessanskallhållas,läsasellersjungaspåLappesko
ilmestyijovuonna1619PiitimenkirkkoherraNicolaisAndraeRhee-
nintoimittamana.PohjoissaamenkielinenvirsikirjaMuttomLaulagak
ilmestyi1763.
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Virsiperinteenkehityksenkannaltamerkitykselliseksiosoittautui
yhteistyönorjalaisenJensAndreasFriisinjaKoutokeinonkansannou-
sustailmankuolemantuomiotaselvinneenLarsHættanyhteistyö.He
toimittivat1861yhdessäjulkaisunMuhtunSálmmat,Muutamiavir-
siä,ja1870ilmestyneenvirsikirjanSálbmagirji.Senperusteellatoimi-
tettujalaajennettutoinenlaitosilmestyi1897,jatunnetaannimellä
BoaresSálmagirji,VanhaVirsikirja.Kaikkiaansaamenkielisiävirsikir-
jojaonilmestynyt28kappaletta.

Modernisaamelaismusiikki

Moderninsaamelaismusiikinkehityksenalkuvaiheetvoinähdäsa-
massakontekstissakuintoisenmaailmansodan jälkeenheränneen
kansallisentietoisuuden.TuolloinPohjoismaidensaamelaistenyhtei-
seksipyrkimykseksinousiassimiloitumisentorjuminensekäsosiaa-
lisen,taloudellisenjapoliittisentasavertaisuudensaavuttaminen.Pe-
rinteisistämusiikeistatulitämänkehityksenjatkumossakansallisen
identiteetinsymboleja.SuunnannäyttäjänäoliNils-AslakValkeapää,
jokajulkaisi1968kokoelmanJoikujaOtavankirjallisellaäänilevyllä.
Joikuja-kokoelmanjälkeenValkeapääjulkaisipamfletinTerveisiäLa-
pista(1971),jossahänkärkevästisuomiisaamelaiskulttuurinriistoa
jasaamelaistenalisteistaasemaa.MyösValkeapäänkirjallinentoimin-
tasaivaikutteitajoiusta.EsimerkiksiPohjoismaidenkirjallisuuspal-
kinnonsaaneessarunoteoksessaanAurinkoisäni(1988)hänvieteks-
tiäjoiunomaisesti.

Myösmuut1900-luvunjälkipuolensaamelaismuusikotovatkäyt-
täneet perinteestä ammentamiaan piirteitä poliittisen tai minori-
teettiasemaanliittyvänsanomanvälittämisessätaiovatitseottaneet
aatteellisenjohtajanroolinsaatuaanensinmainettamuusikkona.Esi-
merkiksisopiiKarasjoeltalähtöisinolevaMariBoine,jokakäsittelee
albumeillaansortoajamyössaamelaistenelinympäristöjentuhoa-
mista.ValkeapäänesiinnostamaJaakkoGavriloffonesiintynytrau-
hanliikkeenriveissä.

Voimakasmuutosjamurrossaamelaismusiikkienrenessanssissa
ajoittui1990-luvulle,jolloinaktiivistensaamelaismuusikoidenmää-
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rälisääntyijayhteistyötäalettiintehdäeripuoliltakotoisinolevien
muusikoidenkesken.Minoriteettiajattelujakansallisuuspainuivat
taka-alalle, jauuttasaamelaismusiikkiatehtiinmusiikinitsensäta-
kia.Myösns.suuriyleisösaitutustuajainnostuamodernistasaame-
laismusiikista.AngelinTytöt,nykyisetAngelit,löivätitsensäläpiSuo-
messa1990-luvunalussa,jaWimmeSaarisekäUllaPirttijärvilöysivät
yleisönsä.

Saamelaistenmusiikkientutkimus

ArmasLaunisjoikusävelmientieteellisen
tallennuksenpioneerina

Saamelaistenmusiikkientieteellinentutkimusalkoivasta1900-lu-
vunalussa.UranuurtajanaonpidettäväArmasLaunista,jokakiersi
Lapissa1904−1905kokoamassapohjoissaamelaistenluohteja.Keruu-
työnintentioliittyiSuomalaisenKirjallisuudenSeurassayhteydessä
jo1800-luvunlopullavirinneeseenhankkeeseen.Seuransävelkomi-
teaolipäättänytjulkaistaarkistoihinkertyneetkansansävelmättie-
teellisestitoimitettunakokoelmana.Ensimmäinenvihko,jokasisälsi
124laulusävelmää,ilmestyi1888,muttasenjälkeenhankeeiottanut
edetäkseen.(Ks.Järvinen–Seppänen2008:22.)Vastavuosisadan
vaiheessasävelkomiteantyönjatkajaksitulimusiikkitieteendosentti
IlmariKrohn.Kansanmusiikkientutkimusolisaanutkansainvälises-
tikinvauhtia1800−1900-luvuntaitteessa,jatuohonhenkiseenilma-
piiriinajoittuimyösIlmariKrohntyö.Kansainvälisenmusiikkiseuran
aikakauskirjassajulkistettiin1899−1900kilpailu,jonkatavoitteenaoli
löytääparasmenetelmäkansan-jakansanomaistenlaulusävelmien
sanakirjalliseksi järjestämiseksiniidensävelellistenominaisuuksien
perusteella.Krohnosallistuikilpailuunomallametodillaan(ks.Järvi-
nen–Seppänen2008:22−24).

Suomen Kansan Sävelmät -julkaisuhankkeen onnistumiseksi
Krohntarvitsisiispaitsimetodinmyösmateriaalia,jotajärjestääsen
perusteella.Jo1800-luvullakoottusävelmistöeripuoliltaSuomeaja
suomensukuistaaluettamuodostihyvänpohjanmutteiilmeisestiol-
lutriittävä,silläKrohnlähettilahjakkaitamusiikkitieteenoppilaitaan
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yliopistostakeruutyöhönsävelmistöjenkartuttamiseksi.(ks.Järvinen
–Seppänen2008:24).ArmasLauniskinlähtiKrohninpuoltamana
SuomalaiseltaKirjallisuudenSeuraltasaamansaapurahanturvinyh-
dessäEinoLevóninkanssaensinkiertämäänKainuutajaKoillismaa-
takesällä1902,Inkeriin1903javiimeinomillaanLappiinkesinä1904
ja1905.

Kansanmusiikintutkimuksessa1900-luvunalussavallinnutpara-
digma vaikutti Launiksen keruutyöhön. Todennäköisesti Lapin ja
saamelaistenlaulujenkeksiminentutkimuskohteeksioliLauniksen
omaajatus.Kuitenkin tapa, jollahänkokosi joikusävelmiä, liittää
keruutyönvuosisadanaluntutkimusparadigmaanjalopultaLaunik-
senetnomusikologiansuomalaisenkoulukunnanperustajaksiKroh-
ninrinnalle.

Onmahdollista,ettäLauniksenkiinnostuksenLappiakohtaanhe-
rättivätnekeskustelut,joitahänolikäynytmaantieteenprofessoriJ.E.
Rosberginkanssa.Rosbergolitehnyt1800-luvullakenttätukimusta
Lapissajakertoi,ettäsaamelaistenperinteinenmusiikkiolihäviämäs-
sä.RosbergkirjoittiLauniksenmatka-apurahahakemukseenSKS:lle
suosituksen,jossahäntoteaaolevankorkeaaikakootajohäviämässä
oleviasaamelaistenjoikusävelmiä(Järvinen2004:341).

Vuoden 1904 matkalla Launis kokosi joikuja Utsjoen ja Inarin
alueeltakaikkiaan427sävelmää(ks.Järvinen2004:342).Käytännös-
sähänoliummikko,vaillaLapintaisaamelaiskulttuurintuntemus-
ta.Hänelläeiollutennakkotietoasiitä,keneltä joikujaolisivoinut
kootataiylipäätään,miltä joikukuulostaisi.Ennakkoluulottomas-
tihänkävikuitenkintyöhönjatallensiensimmäisetjoiutUulaLai-
tiltaTenolta.Ilmansaamenkielentaitoataitulkkia,kynääjapaperia
muistiinpanovälineinäkäyttäenhänkuitenkinonnistuitallentamaan
joikujenmelodioitajamyöstekstejäsiinämäärin,ettäjoikujenaiheis-
takinonvoitujälkikäteentehdäpäätelmiäjatulkintoja(ks.Järvinen
2004:342).

Launistallensi joikusävelmistäensimmäisen,tavallisestisäeparin
pituisensäkeistön.Melodiastajarytmiikastahäntallensisäkeistöissä
toistuvanperushahmon,eivariaatiotataiesitys-jalauluteknisiäseik-
koja.Samoinolitekstuurinlaita:häntallensisiitäsen,mitäsaattoi,
parhaimmillaanensimmäisensäkeistöntekstinsellaisena,kuinmiltä
sekuulosti.Voiolla,etteivätLauniksenkyvytriittäneethänenensim-



338

MinnaRiikkaJärvinen

mäiselläLapinmatkallaan,muttatutkimusmetodiikkakaaneituos-
savaiheessaedellyttänytenempää.Kansansävelmiensanakirjallisek-
si järjestämiseksisävelmistätarvittiinvainolennaineninformaatio:
sävelmänkaarros,melodia,rytmiikkajatekstiaines.KaikkiLaunik-
senaiemmatkeruuaineistotKajaaninkihlakunnastajaInkeristäovat
samankaltaisia,samoinLapinmatkojaseuranneenInkerinmatkan
1906aineisto.Onmyöshuomattava,ettäjoikusävelmienesitystilanne
onosinmäärännytkeruutekniikkaa.Variaationtallentaminenilman
äänitysvälineitä,kynääjapaperiakäyttäenonollutvähintäänvaikeaa.
(vrt.Järvinen2004:348.)

1900-luvunalunkeruutyöeiantanutpainoakeruutyönkontekstil-
le.Kansanmusiikintutkimuksennäkökulmastaoleellisiaolivatitsesä-
velmät−eise,kukaneesittitaimillaisessatilanteessa.Niinsanottua
kontekstitietoaeikavahdettu,muttasitäeimyöskäänpidettytarpeel-
lisena.Sävelmäkeruulleohjenuoranaoliensisijaisestialkuperäisyys.
IlmariKrohninmyötäalkuperäksialkoikelvatamuukinkuinsuoma-
laisuus.Hänitseolivirsisävelmienasiantuntijajapitimyösniidental-
lentamistatärkeänä.Hänitseasiassauskoi,ettäerikansojensävelmät
olivatyhteistäjuurta.TästähuolimattaLaunisjättiSuomalaisenKir-
jallisuudenSeurallevuoden1904matkallakokoamastaansävelmis-
töstäpoiskaksikeräämänsävirsisävelmääjakaksilaulua,jotkakui-
tenkinsisältyvätSibelius-Akatemiassasäilytettäviinkäsikirjoituksiin.
IlmeisestiSuomalaisenKirjallisuudenSeuralleolisiistarkoitusantaa
”puhdas”kokoelmaalkuperäisiäjoikuja(ks.Järvinen2004:348).

Vaikkatutkimusparadigmaeiolisivaatinutkontekstuaalistatietoa,
Launistekikuitenkinsiitäkinmuistiinpanoja.Etenkinmatkustaes-
saantoistamiseenLappiinkesällä1905täydentääkseenjoikukokoel-
maansahänpaneutuimyösjoikujenesittäjienidentifiointiinjajoiku-
jensisältöjenkirjaamiseen.HänolijotalvellaottanutyhteyttäPiera
HelanderiinUtsjoellejasopinuthänenkanssaanyhteistyöstä.Piera
toimiLaunikselleoppaanajatulkkinamatkalla,jonkatarkoituksena
oliNorjanpohjoissaamelaistenjoikujentallentaminenetenkinKau-
tokeinonjaKarasjoenalueelta.Joikujakertyikokoelmaankaikkiaan
405kappaletta.Launismyösjulkaisitulkintojaanjoikujenmerkityk-
sistä,esitystilanteistajasisällöistäSuomettaressa1907ilmestynees-
säkolmenjutunsarjassa(Launis1907).Vaikkaitsevuoden1905joi-
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kukeräelmänoudattaasamaayhdentallennetunsäkeistönlogiikkaa
kuinvuoden1904aineistossa,Launisoivalsikontekstitiedonmerki-
tyksen(ks.Järvinen2004).

LauniksenaikalaisistamyösVäinöSalminentekikenttätyötä1905
ja tallensi joikusävelmiäKaresuvannon jaTromssanseudultakäy-
tössäänolleellafonografilla.MyösmaanmittarinaUtsjoellaollutsit-
temminmaanmittaushallituksenpääjohtajanajakansanedustajana
ansioitunutKyöstiHaataja tallensi joitakin joikusävelmiäUtsjoel-
ta.Launisottinämäkinsävelmätmukaan1908julkaisemaansakir-
jaanLappischeJuoigos-Melodien, jossahänonluokitellutjoikusävel-
mätkehittämänsärytmiikkaanpohjautuvanjärjstelmänmukaisesti
(ks.Launis1908).

Launis kävi vielä 1922 kolttasaamelaisten parissa kokoamassa
heiltäsatakuntaleu’ddia.MatkanmuistiinpanojenjaaiempienLapin
matkojenkokemustenperusteellahänjulkaisikirjanKaipauksenimaa
samanavuonna.(Launis1922.)

Launiksenjälkeensaamelaistenperinteisiämusiikkejaalettiinke-
ruutekniikankehityttyäkootamuualtakinSaamenmaastakuinpoh-
joissaamelaisilta.Etelä- ja länsisaamelaistenvuollen tutkimusalkoi
Wiklundin 1906 ilmestyneellä teoksella Lapparnas sång och poesi
(Wiklund1906)jaKarlTirénaloitti1910joikutallenteidenkeräämi-
senfonografilla.Tirénin1942ilmestynytteosDieLappischeVolksmu-
siksisältää563joikumelodiaa(Tirén1942).Tutkimusherättimyös
kansainvälistäkiinnostusta.

UppsalanLandsmålsochfolkminnesarkivtekisystemaattistake-
ruutyötä1942−1951Ruotsinsaamelaisalueillejakeräsikokoelmiin-
sanoin1200sävelmää.NiidenpohjaltaHaraldGrundströmjulkai-
sikaksiosaisenteoksenLapskasångerIjaII.Vuonna1958ilmestynyt
ensimmäinenosa sisältää JonasErikssonSteggon joikuja.Grund-
strömlitteroitekstitjaArmasOttoVäisänennuotinsisävelmät.Toi-
nen,SuneSmedebynkanssayhteistyönäsyntynytosailmestyi1958.
SesisälsiArvidjaurinjaArjeploginalueenvuolleja.HerbertConnor
onkirjoittanutsaamelaismusiikinkeruutaRuotsissakokoavanartik-
kelin1974(Connor1974).MyösKarl-OlofEdströminlähdekriitti-
nenväitöskirja(1978)saamelaisestamusiikkikulttuuristapaneutuu
keruutyöhönjadokumenttienluotettavuuteen.
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Itäsaamelaistenmusiikkientutkimusjäi1900-luvunalkupuolella
määrällisestietelä-ja länsisaamelaisiasekäpohjoissaamelaisiahuo-
mattavastiniukemmaksi.Launiksenvuoden1922keruutyönjälkeen
musiikintutkijoista Armas OttoVäisänen kävi 1926 Uno Harvan
kanssaKuolanniemimaallakolttienluona.Seuraavamatkaajoittui
vuoteen1936.Muita leu’ddin tutkijoitaovatolleetCarlWidstrand
(1961),IsraelRuong(1969)jaErkkiAla-Könni(1961).Huomattava
osaarkistoihinkertyneistä leu’dd-aineistoistaonkoottukielentutki-
muksen,eimusiikintutkimuksen,tarpeisiin.Tällaisiaovatesimerkiksi
MikkoKorhosentallenteetvuosilta1959−1973(ks.Korhonen1983).
EnsisijaisestimusiikkikulttuuriinliittyvätutkimusSuonikylänkolt-
tienleu’ddistaonHeikkiLaitisenprograduvuodelta1977(Laitinen
1977).Sittemminleu’ddiaontutkinutIlpoSaastamoinen(Saastamoi-
nen1994ja1998).

Kildinin-jaturjansaamelaistenvokaalimusiikkientallennusjatut-
kimusonjäänytviimevuosikymmentälukuunottamattapääasiassa
neuvostoliittolaistentutkijoidenvaraan.Neuvostoliitonhajoamisen
jälkeen1990-luvullanorjalaistenjasuomalaistenkeruutyöKuolassa
kildininjakoltta-saamelaistenkeskuudessakuitenkinaktivoitui,jos-
kintutkimusonjäänytedelleenvähäiseksi.(Ks.Saastamoinen1998:
591−592;Järvinen1999:25.)

Launiksenjälkeenpohjoissaamelaiseenjoikuperinteeseenkohdis-
tuvatutkimusonSuomessaollutharvojenharrastusta.Asianparis-
saovatviihtyneetArmasOttoVäisänenjaErkkiAla-Könni,jokate-
kimyösmittavastikenttätyötä1960−1963.Keruutyöonkuitenkin
kohdistunutedelleenitsejoikusävelmiinkuntaasjoikuperinteeseen
liittyvätmerkitysjärjestelmätovatjääneetsivuun.Merkittävääonkin,
ettäkielenjafolklorentutkimusalkoi1960-luvullatuottaamusiikin-
tutkimuksessasittemminkipeästitarvittuatietoajoikujenesityskon-
teksteistä,sisällöistäjamerkityksistä.TällaisiaovatesimerkiksiSamu-
liAikionAndersIvarGuttormiltakokoamaaineistovuodelta1962
(Aikio-Keckskeméti-Kiss1972)jaTurunyliopistonkansanperinteen
laitoksennk.Talvadas-projektinyhteydessäkertynytjoikuakoskeva
aineisto.Vaikkajoikuolivainyksiteematässälaajassakokokylänet-
nososiaalisiasuhteitajaperinnettäselvittävässätutkimuksessa,ker-
tyiaineistoonensimmäisiänauhoja, joissasaamelaisiahaastateltiin
joiustapelkkiensävelmienkeruunlisäksi.Merkittävässäroolissajuuri
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joikujakoskevantiedonkokoajinatässähankkeessaolivatsaamelaiset
itse.EnnenTalvadas-projektiajoiunkontekstiaolivatkäsitelleetesim.
kansatieteilijäSamuliPaulaharjujaT.I.Itkonenteoksissaan(ks.Pau-
laharju1922;Itkonen1948).

NykyaikaanpohjoissaamelaisenjoikuperinteentutkimuksenSuo-
messaontoivoaksenituonutomatutkimukseni, jossaolenkäsitel-
lyt joikuperinnettäarkistoaineistojen jaomienkentällä tekemieni
haastattelujenkautta.TutkimuksessaniMaailmaäänessä.Tutkimus
pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä(1999)jaeriartikkeleissani ja
opinnäytteissäniolentarkastellutlähemminjoiunmerkitystämyös
yksilönelämänjaelämänhallinnankautta(Järvinen1999).Norjassa
OlaGraff, jokatyöskenteleeTromssanyliopistonarkistossa,onjul-
kaissutväitöstutkimuksenmerisaamelaisestajoikuperinteestä2002.
SeilmestyiDavviGirjinkustantamana2004(ks.Graff2004).

Oma lukunsa saamelaisten musiikkien kuvaajina olivat kirkon
palveluksessaolleetkirkkoherrattaimuutyleensävallanpitäjällera-
portoineethenkilöt.Heidänmuistiinpanojaanonaina1600-luvulta
saakka,muttaniidentodistusvoimaonkyseenalainen,silläneovat
syntyneetmuihinkuintutkimuksellisiintarpeisiin.Niitätarkastele-
mallaonkuitenkinvoitu luodarekonstruktioitasaamelaismusiik-
kien yhteyksistä ja suhteesta uskomuksiin (ks. Järvinen 1999:
112−124).1800-luvullakuitenkinalkoi jo syntyäkuvauksia, jotka
ovatarvioitavissaluotettavammiksijatodistusvoimaisiksi.Näitäoli-
vatesimerkiksiC.A.GottlundinkuvauksetOtava-teoksessa(Gott-
lund1832)jaUtsjoenkirkkoherraJacobFellmaninkuvauksetkirjassa
AnteckningarunderminvistelseiLappmarken(Fellman1906).

Saamelaisiinjamyössaamelaistenmusiikkeihinkohdistunuttutki-
mustainiistäsyntynytkuvausonollutsatojavuosiakulttuurinulko-
puoleltatulleidentutkijoidenjamuidenhenkilöidentekemää.Tämä
traumarasittaanykyistätutkimustataijopahalvaannuttaasitä.Tut-
kimukseneettisenoikeutuksenpohtiminennouseekeskiöön.2000-
luvunsaamelaistenmusiikkeihinkohdistuvaatutkimustataitutki-
muskeskusteluaon leimannutomistukseen liittyväkysymys:kuka
saatutkia,kenelläonoikeuskulttuuriin,mitenoikeustulisimanifes-
toidajne.Keskusteluonpaikoinkiistelyäsiitä,kuuluvatkoarkistoi-
hinkootutaineistotarkistollevainiillehenkilöille, joidenesittämiä
neovat,vaikuuluvatkonekollektiivisestiajateltunaSaamenkansalle
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(ks.Jouste2007).Onneksisaamelaisillaonollutmahdollisuuskoulut-
tautuatutkijoiksijaosallistuaitsetutkimukseenjatutkimusdebattiin,
jolloinvastakkainasetteluvähitellenpoistuu.

Suomessamerkittäviäsaamelaistenmusiikkejasisältäviäarkisto-
jaonTurunyliopistonhallussaolevassaTalvadas-kokoelma,Suoma-
laisenKirjallisuudenSeurankansanrunousarkistonjaäänitearkiston
kokoelmissa,Tampereenyliopistonkokoelmissa(ErkkiAla-Könnin
kokoelma)jaKotimaistenkieltentutkimuskeskuksensuomenkielen
nauhoitearkistossa.Myösmuidenyliopistojentainiidenkirjastojen
arkistojeneritutkijoidenkokoelmissaonvieläaarteitaodottamassa
saamelaismusiikkientutkijoita.EsimerkiksiArmasLauniksenkokoel-
maHelsinginyliopistonkirjastossaonantanutmerkittäväälisävaloa
saamelaistenmusiikkientutkimuksenalkuvaiheista.
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Johdanto

Elämmenykyäänkeskellätavarapaljoutta, jossaerilaistenesineiden
kirjoonmilteiääretön.Suunnittelemme,valmistammejakäytäm-
meesineitä,toisiapäivittäin,toisiaharvemmin.Esineetovatihmiskä-
sientuotteita,janekuvaavatsymbolisestiyhteisöntaikulttuurinosa-
alueita.Neovatmyöskulutustavaroitajanäinheijastavatsosiaalisia
olojajaprosesseja.Käyttötarkoituksenlisäksiesineilläonmyöstoi-
senlainenfunktio:neviestivätjasymboloivatjotakin.Esineidenvälit-
tämäsanomaeivälttämättäaukeayhteisönulkopuolisillesamanlai-
senakuinkulttuurinjäsenetsenymmärtävät.(Lehtinen2005:196.)
Clifford Geertzin kulttuuriteorian mukaan kulttuuri on julkisten
symbolienverkkojakulttuurianalyysinavullanäitämerkityksiätul-
kitaan.Kulttuurinjäsenetkommunikoivatkeskenäänsymbolienvä-
litykselläesineidenollessamerkkejätässäviestinnässä.(Geertz1973:
7−14,128.)

KutenArjanAppaduraionmateriaalistakulttuuriakäsitteleväs-
säartikkelissaantodennut,esineetsaavatmerkityksenainoastaanih-
mistenkäytössä,ihmistenniilleantamienominaisuuksienjaihmis-
tenmotivaatioidenkautta.(Appadurai1986:5.)Koteihinhankituilla
taimuuallekerätyilläesineilläonmoniatehtäviä, jayksiniistäon
muistojenvälittäminen,kertominen.Esineetluovateräänlaisen”ja-
lostetun”menneisyyden,jostamekerrommetavatessammeerilaisia
ihmisiä.Koskaneovatesineitä,netuovatmenneeneläväksinykypäi-
väänkertomalla.Muistelujamuistaminenyhdistävätnykyisentietoi-
suudenjamenneisyydenkokemukset.Esineilläkilpaillaanjanesym-
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boloivateriasioita.Huolimattasiitä,mitenpaljonempiiristätietoa
meilläonesineistäsekäniidenmateriaalistajavalmistuksesta,me-
todologisestimeidäntuleekyetätekemäänniistätulkintoja.Mikkel
VenborkPedersen(2003:92–94)onpuolestaanosoittanut,ettäesi-
neetyhdistävätmeidätyhteiskuntaan.Esineetkertovatsiitä,mihin
yhteisöönkuulumme,minkäjäseniäolemme.

Tarkastelentässäartikkelissasaamelaiskulttuurinesinemaailmaa
muutamanesimerkinavulla.Lähtökohtanaonse,mitenihminenon
ympäröivänluonnontarjoamistaraaka-aineistavalmistanuttarkoi-
tuksenmukaisiajafunktionaalisiaesineitäottaenhuomioonmyöses-
teettisetvaatimukset.Tästähyväjatunnettuesimerkkionsaamen-
puvunsisältämätviestit.Ajallisestiartikkelikeskittyyperinteiseen
luontosidonnaiseenelämäntapaan,aikaanennenmodernisaatiopro-
sessia.Elämäntavan,arjenjasenkäytäntöjenmuutoksestakertovia,
nykyaikaakuvaaviaesineitäkintuleeartikkelissaesille.Ennenesinei-
dentarkasteluaesittelenomanoppiaineenikansatieteensuhdettasaa-
melaistutkimukseen.

Milläperusteillajamiksijotkutesineetovattulkittavissasaamelai-
siksi?Tutkimuksessavoidaanpuhuakulttuurintaiesineidenetnistä-
misestä,jollatarkoitetaansitä,ettäjotkutkulttuurinpiirteettaiilmiöt
merkitäänetnisiksi(taikansallisiksi).Tämäetnistämisprosessionyk-
sinkertainen,jasiinäliikutaanuseinjuuriarkielämänalueella,kuten
esimerkiksikodinsisustuksessa,pukeutumisessajaruokakulttuuris-
sataisuullisenperinteenilmiöissä.Myöskokonaisiaelinkeinoja,ku-
tenporonhoito,onetnistämisenkohteena.Etnistämisprosessinavulla
paikallisistakulttuuripiirteistätaikulttuurintuotteistatuleeetnisyy-
denilmaisumuotoja,jotkasymboloivatetnistäidentiteettiä.Paikalli-
seterikoisuudetovatvoineetalkujaanollamyösetnisestineutraaleja,
muttakunniillähalutaanilmaistaetnistäerikoislaatua,nesaavatetni-
senlatauksen.Tällaiseksietniseksimarkkeriksisopiiesimerkiksiruo-
ka:puhutaansaamelaisruuasta,joksiluetaanesimerkiksiporonliha,
vaikkasamattuotteetovatmuidenkinpohjoisenihmistenruokava-
liossa.Etnistämisenavullaluodaanjakorostetaanetnisiärajoja–niin
hyvässäkuinpahassa.
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Kansatiedejasaamentutkimus
–vieraistalinsseistäkohtimonitieteisyyttä
jakulttuurinsisäistänäkökulmaa

Kansatieteilijätovattieteenalansaalustalähtienolleetkiinnostuneita
kulttuuri-ilmiöidenalueellisistaeroistajaalueisiinidentifioitumises-
ta,alueellisistaidentiteeteistä.

Kansatieteen–taietnologian,kutentätäoppiainettavoidaanmyös
nimittää–tutkimuskohteenaonollutkansajasenkulttuuri.Minkä-
lainenkansa-käsitysonkulloinkinollut,ts.kenenkulttuuriakansatie-
deontutkinut,onmielenkiintoinenjalaajakysymys,jokaheijastuu
myöstieteenalaan,senkulloisiinkinnäkökulmiinjakysymyksenaset-
teluihin.Kansallisromantiikanaikana,tiensäalkuvaiheissa,suomalai-
nenkansatiedeonomaakansallistaidentiteettiärakentaessaantutki-
nutmyösmuiden,erityisestisuomalais-ugrilaistenkielisukulaisten
kulttuuria.Menneisyyttävalikoivastihyväksikäyttäentämänkan-
sallisenprojektintavoitteenaolimuodostaayhtenäinenkansakunta,
jonkaulkopuolellerajattiinvieraat,”toiset”.Kansankulttuuriajasen
aluejakojaesittelevissäteoksissasilmiinpistävääonesimerkiksiLap-
piatarkasteltaessasenesittäminenhomogeenisenaalueena,jostasaa-
melaiskulttuurinilmiötpuuttuvat.PohjoisenSuomenjasenalkupe-
räisväestönsaamelaistenekologisiinoloihinjaliikkuvanelämäntavan
vaatimuksiinsopeutunutkulttuurionjäänytvähällehuomiolleniin
kansankulttuurinkartastoissakuinsenyleisesityksissä.Evolutionis-
tisestanäkökulmastaalemmallekehitystasollesijoitettuakulttuuria
eitarvittu,kunhaluttiinvahvistaakuvaayhtenäisestäsuomalaises-
takansankulttuurista.Sitätarvittiinosoittamaanomankulttuurin
kehittyneisyysjaparemmuus,sijaintikorkeammallakehitysasteella.
Homogeenisenjayksikulttuurisenkuvanesittäminenjohtuitarpeista
vahvistaanuorenkansakunnanyhteenkuuluvuudentunnettajaluoda
yhteistäidentiteettiälujittamallayhteyksiämenneisyyteen.Kansan-
kulttuurinilmiöitäkäytettiinmoniineritarkoituksiin.

Kansallisilla tieteillä,kutenkansatieteellä,oli tässäkansallisessa
projektissakeskeinentehtävä.Yhtenäisenkansakunnanjakuvanluo-
minenvaati”meidän”ja”muiden”kategorisointiajarajojenluomista.
Tutkimallatoista,vierasta,omastakulttuuristapoikkeavaa,tutkimus
kertoomyösomastakulttuurista.Tämänationalistinenpyrkimysei
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siltipoistaeikävähennätutkijoidenaitoakiinnostustatoisiinkult-
tuureihin.Tähänsamaanaikaanalettiinmyösperustaakansallisia
kulttuuri-instituutioitakutenMuseovirasto,SuomalaisenKirjallisuu-
denSeurajaalantieteellisiäseuroja.KansatieteennimeksituliHelsin-
ginyliopistossasuomalais-ugrilainenkansatiedejaTurunyliopiston
1959perustettuuusioppiainesainimekseensuomalainenjavertaile-
vakansatiede.

Kyseonnimenomaansuomalaisestakansankulttuurista,silläkan-
sankulttuurinkartoissajaniidentaustallaolevissailmiöissä–piirteis-
sä,joidenavullakansankulttuurinerialueidenrajatvedettiin–ovat
mukanaRuotsinLänsi-Pohja,Pohjois-Norjansuomalaisseudutsekä
itärajantakaisetpitäjät,PetsamojaKuolanniemimaa.Siihen,miten
Lappiaonkäsiteltykansatieteessä,vaikuttaaimplisiittisestimyösse,
mitäalueitaSuomeenkuuluiennenvuotta1809,jolloinSuomiliitet-
tiinVenäjänalaisuuteenjaLappituliosaksiSuomea.Lappiaeikan-
satieteenteoksissanähtySuomenosanakuinainoastaansinnesekä
Pohjois-NorjaanjaLänsi-Pohjaansiirtyneidensuomalaistenosalta.
(Ks.Talve1976;Vuorela1976;Sarmela1994.)

Saamelaisia tutkittaessa kiinnostus on kohdistunut usein juu-
riomastakulttuuristapoikkeaviinpiirteisiin.Edustavaesimerkkion
saamelaistentoimeentulopohjoisenluonnonankariksi luonnehdi-
tuissaolosuhteissajase,kuinkasenäkyyheidänaineellisessakulttuu-
rissaantaisuullisessaperinteessään,folkloressa.Monettutkimukset
kertovatkinluontosidonnaisestaelämästätaiporonhoidosta,vaikka
seontuonuttoimeentulonvainosallesaamelaisia.Vaikkakaikkisaa-
melaiseteivätoleolleetporonhoitajia,onporonhoidollatärkeäosa
sivuelinkeinonasekäporollamonipuolisenaraaka-aineena.Poron-
hoidonmerkitysyleisellätasolla,identiteetinrakennuspuunaonmer-
kittävä,silläporonhoidonkauttaihmisetpaikantavatitsensä,jasean-
taajuuretmyösmonillesellaisille,jotkaeivätitsesaatoimeentuloaan
poronhoidosta.

Näissäaiemmissatutkimuksissa jakuvauksissatutkimuskohteet
esitettiinainoastaanryhmänsäanonyymeinäedustajina,eiyksilöi-
nä,joillaolisiomapersoonansa.Tällaisiaulkopuolisensilmintehtyjä
tutkimuksiaonmyöhemminluonnehdittulappologiaksi, jossakan-
sallisettieteetrakensivatomaa,suomalaistaidentiteettiä.Samallasaa-
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melaisetnähtiinsuomalaisen,talonpoikaisenkulttuurinvastakohta-
na,”toisena”,jonkamahdollisuudetselviytyämodernissamaailmassa
puuttuivat.

Saamelaisia jaheidänkulttuuriaanontutkittukulttuurinulko-
puolisestanäkökulmastaaina1600-luvulta1900-luvunlopullesaak-
ka.Viimevuosikymmeninäonsiirryttykohtikulttuurinsisäistänä-
kökulmaajamonitieteistäsaamentutkimusta, jossasaamelaisetitse
ovatmyöstutkimuksentekijöitä,eivätvainkohteita.Tutkijanetni-
nentaustaeisuinkaanoleratkaiseva,ainoastaannäkökulmajakäy-
tetytmenetelmät.Veli-PekkaLehtola(2005)näkeeaikaisempientut-
kimustensaaneenosittainansiotontakinkritiikkiäosakseen,koska
lappologiansisältöäeioletieteellisestianalysoitu.Lehtolanmukaan
saamelaisennykytutkimuksensuhdelappologiaaneliperinteiseen,
ulkopuolistentekemääntutkimukseenonongelmallinen.Hänenmu-
kaansauusisaamentutkimusmääritelläänuseinvastakohdaksivan-
hallelappologialle,jokakuitenkinjääkovinepämääräiseksikäsitteek-
si,koskasenallemääritelläänkeskenäänhyvinerilaisiatekstejäaina
tieteellisistätutkimuksistapopulaareihinkirjoituksiin.Lehtola itse
kannattaalappologia-termintarkempaarajaamistakoskemaantie-
teellisluontoisiatekstejä.Lappologisiksileimatuttutkimuksetjaku-
vauksetovattänäpäivänätärkeitälähteitäjadokumentteja,joitavoi-
daannykyääntarkastellauusistanäkökulmista.

ToinenmaailmansotajasaamelaistenaikaevakossasekäPohjan-
maallaettäPohjois-Ruotsissatoivatsaamelaisetmonintavointiu-
kemmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Evakkoaikana aiemmin
monissapienissäyhteisöissäasuneetsaamelaisetolivatkokoontunei-
tayhteenpaikaan.Näintoisaaltaheidänomatietoisuutensavahvistui
jatoisaaltatutkijatpääsivätnythelpostikontaktiinuseidensaame-
laistenkanssa.EsimerkiksiT.I.Itkonenviimeistellessäänkaksiosais-
ta”klassikkoteostaan”Suomenlappalaisetvuoteen1940hyödynsieva-
kossaoleviasaamelaisia.Itkosenteoksenlisäksikansatieteilijätovat
julkaisseetsaamelaisistamyösmuissaPohjoismaissayleisteoksia,ku-
tenIsraelRuonginSamernasekäØrnulvVorreninjaErnstManke-
rinSamekulturen.IsraelRuongolisaamelainentiedemies,jokatoimi
mm.professorinaUppsalanyliopistossa.Vielä1985Uppsalanyliopis-
tonetnologianprofessoriPhebeFjellströmjulkaisiyleisesityksensaa-
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melaisista,Samernassamhälle i traditionochnutid, jossahänpyrki
tarkastelemaansaamelaistenintegroitumistaosaksiRuotsinkansan-
kotiasekäsaamelaisiaomanakansanaan.

Lapinasukkaidenollessaevakossasaksalaisetsotilaatpolttivatkul-
kuväylienvarrellaolevattalotjatavaratvetäytyessäänkohtipohjoista.
EsimerkiksiEnontekiönjaInarinkunnissatuhooli80–90-prosentti-
nen,kunUtsjoellatuhoolipienempi.Lapinsodanjälkeinenjälleen-
rakennusaikajayhteiskunnankiihtyvämodernisoituminensitoivat
saamelaisetentistätiukemminyhteiskunnallisiinprosesseihin,janä-
mämerkitsivätsuuria,dramaattisiamuutoksianiinheidänelinympä-
ristössäänkuinheidänkulttuurissaan.Neosaltaankorostivatvanhan
asutuskannanjaesineistöntuhoa.SodanjälkeinenLappihoukutteli
runsaastiuuttaväkeäjasaamelaisalueetalkoivatvoimakkaastisuo-
malaistuaniinmateriaalisestikuinmieleltäänjakieleltään.(Lehtola
1995:194–196;Lehtola1997:52.)Sodanjälkeensuomalaisettyyppi-
talot,rintamamiestalotmuuttivatsaamelaiskylätsuomalaiskyliksi,ja
1960-luvullaporotilatvaikuttivatlisääsaamelaistenporonhoitoper-
heidenarkielämään,asumismalliin,elinkeinoonjasukulaisjärjestel-
mään.PäiviMagganmukaanmuutettiinlaajastapihapiiristäjaperin-
teisestähaja-asutuksestakeskitettyynasutukseenjasuomalaisittain
sisustettuihintyyppitaloihin, joissaoliuusiatilojajamukavuuksia,
kutensähkö.Asumistavanmuutosvaikuttimyösvaatetukseen,sil-
läesimerkiksikenkäheinätjäivätpoiskäytöstä.Samallaesimerkiksi
ruuansäilytysjakodinsisustus,johonuutuutenatuliedustustilaksi
sisustettuolohuone,muuttivatkotiasuomalaiseksi.Käsitöidenteko
alkoimenettäämerkitystäänjatelevisionkatsominentäyttiillat.Kol-
mensukupolvenperhemallistasiirryttiinydinperheeseen.Siirtymi-
nenluontaistaloudestarahatalouteennopeutui.(Magga2005:31–36.)
Muutosprosessiolilaaja,seulottuikaikilleyhteiskunnanosa-alueille.
Perinteinensaamelainenelinkeinopohjamurtuisodanjälkeentul-
leidenuusienelinkeinojen,kutenmaanviljelyn,lisääntyessäjaansio-
työnmyötärahataloudenihanteidenalkaessavaikuttaayhäenem-
män.Enääesineitäeitarvinnutvalmistaaitsekotona,taisilleeiollut
aikaa,vaantavaratostettiinkaupoista.

Modernisoitumisprosessinkiihtyessänähtiintarpeelliseksidoku-
mentoidajapelastaamenneeksituomitustaajastajaihmistenkult-
tuuristajotainsäilytettäväksitulevillesukupolville.Tälleajalletyy-
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pillisistä pelastusdokumentoinneista hyvä esimerkki on Lokan ja
Porttipahdantekoaltaidenallejääneidenkyliendokumentointi.Ai-
neistojatallennettiinarkistoihinsamallatavoinkuinesineitäolijoke-
rättymuseoihin.Aineistojenhyödyntäminentaitiedonpalauttami-
neneiollutsilloinolennaista,koskaneoli”pelastettu”katoamiselta.
Esimerkiksihukutettujakyliäkoskevaaaineistoahyödynnettiinjul-
kaisussavasta2000(Kirveennummi–Räsänen2000).

Saamelaisesineitäonkerättysuomalaisiinmuseoihinoikeastaan
vasta sen jälkeen,kunSuomenMuinaismuistoyhdistys perustettiin
1870.KaikenkaikkiaanSuomenkansallismuseonsaamelaiskokoel-
matkoostuvat2600numerosta.Näistä75%onkerätty1894–1939.
Alussakokoelmienkartuttaminenolisattumanvaraistajasekohdistui
vanhoihin,arvokkainapidettyihinesineisiin.Saamelaiskokoelmien
kartuttajistamerkittävinolilapsuutensaInarissaasunutT.I.Itkonen,
jokakansatieteilijänäjamuseovirkamiehenähyödynsiomiaverkosto-
jaanjatietojaan.1970-luvulleastimuseokokoelmiinpyrittiinhank-
kimaan–jokolahjoituksintaiostoin–mahdollisimmanvanhojaesi-
neitä.MuutostässäkäytännössäalkoiMarttiLinkolanaikana,sillä
hänaloittiuudenlaisenmuseoesineidenkeruupolitiikan.Hänpyr-
kihankkimaanetupäässäuuttaesineistöä, jotateetettiinsaamelais-
alueenkäsityöntekijöillä.Näinkerätytuudetesineeteivätolleetpai-
kallisen saamelaiskulttuurin kannalta korvaamattomia, vaan uu-
sia, jopamuseokokoelmiavartentehtyjä.KaikenkaikkiaanKansal-
lismuseonsaamelaiskokoelmatvahvistavatkuvaasaamelaisistajuuri
poronomadeinamuidensaamelaisryhmien jaelinkeinojen jäädes-
sävähemmällehuomiolle.Ontokimuistettava,ettäporollaonollut
merkittäväosamyösmuidenkuinporosaamelaistenelämässä.Saa-
melaiskokoelmiatutkivanNiinaPuurusenmukaanKansallismuseon
saamelaiskokoelmienmuodostamisessanimenomaansuomalaisuu-
denmäärittelyolitärkeääjasemenijopasaamelaiskulttuurindoku-
mentoimisenedelle.(Puurunen2005:13,22,25,31,33.)1

Vähitellenkansatieteessäpainoonsiirtynytfaktapositivismistaja
ulkopuolisestanäkökulmastamonitieteisiinnäkökulmiinjaesimer-

1 SaamelaismuseoSiidanesinekokoelmatkäsittävätnoin4200esinettä.Saa-
melaisenkulttuuriperinnönpalautus-projektissaonkartoitettueriPohjois-
maidensaamelaisesineitäkäsittävätkokoelmat.(Ks.Harlin2008.)
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kiksihermeneuttiseen,ymmärtävääntaikonstruktivistiseentutki-
musotteeseen.”Yhdentodellisuuden”tavoittelemisestaluopuminen
antoivähitellentilaayksilöllisillekokemuksille jakulttuurinmoni-
äänisyydelle,kulttuurin jäsentenomille tulkinnoille.(Esim.Ehn–
Löfgren 1982.) Kansatieteen näkökulmasta varhaisen ja nykyisen,
monitieteisenkulttuurisensaamentutkimukseneroonvastaavakuin
kulttuurievolutiivisennäkökulmanjanykyisenetnologian.Aiemmin
luonnontieteenmenetelmiäpyrittiinsoveltamaanmyöshumanisti-
sessaihmistutkimuksessatarkoituksenakerätätutkimuskohteestaob-
jektiivisiafaktojaikäänkuinneolisivatkerättävissäkutenkukattai
marjat.Lehtolan(2005)mukaannytonkuitenkinosoitettu,ettätut-
kimustatehtiinsiinäsamojenarvojenmaailmassa,jossakäytiinmyös
poliittistakamppailuasaamelaistentulevaisuudesta.

Luontosidonnaisenelämäntavanraamit

Jokäsite luontosidonnainenelämäntapakertoo,miten saamelais-
tenperinteinenelämäonollutmonintavoinsidoksissaympäröivään
luontoon.Selviytyminenpohjoisenarktisellajasubarktisellaalueella
onedellyttänytluonnontarjoamienresurssienhyödyntämistä,ympä-
ristöntuntemistajahallintaa.Siihenonsisältynytniinhistoriallinen
kuintulevaisuuteentähtääväperspektiivi,sillä luonnonympäristön
resurssienhyödyntämisessäonotettavahuomioonmyösse,ettäne
ovatmyöstuleviensukupolvienkäytössä.Siinänäkyykorostuneesti
ihmisen,kulttuurinjaluonnonvuorovaikutus.Niinteknisetedelly-
tyksetkuinoikeuskäsityksetjaarvostuksetvaikuttavatsiihen,miten
eriresurssejakäytetään.Ihminenonvähitellensopeutunutsekäeko-
logiseenettäsosiaaliseenympäristöönhyödyntäenmolempienym-
päristöjenresurssejaselviytyäkseen.Niinpyyntielinkeinoissa,metsäs-
tyksessäjakalastuksessa,kutenporonhoidossakinsopeutuminenon
ollutstrateginentekijä.Pohjoisillaalueillaharjoitetutluontaiselinkei-
notovatsuhteellisenmyöhäänjoutuneetsopeutumaanmarkkinata-
louteenjaglobaaleihinmarkkinoihin.Luonnonvarojenhyödyntämi-
neneiolemahdollistailmantekniikkaaeikäkulttuuristapääomaa.
Tekniikanjaluonnonvarojenkäyttötuotannonjaontarpeenkanssa
edellyttitiettyjärakenteita.(Ruotsala2002:68.)
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Pyyntielinkeinotjaporonhoitoovatesimerkkejäsiitä,mitenniistä
elannonhankkivaihminentaiyhteisöonympäristönresurssejahyö-
dyntäessäänottanuthuomioonmyösvuodenkiertokulunjasiihensi-
sältyväterilaisetekologisetlokerot.Luontoontarjonnutraamit,jois-
saihminenonkulttuurisenpääomanavullatehnytvalintoja,hylännyt
joitakin jahyväksynyt toisiavaikutteita janäinpystynyt tulemaan
toimeen.Tämänäkyyelinkeinojenlisäksi liikkumisessa,asumises-
sa,ruokataloudessajasuhteissayhteisönmuihinjäseniinjayhteisöi-
hin.Vuodenajat,lumenjasulanmaanvaihtelut,valo-jasääolosuh-
teetrytmittävätporonhoidonjapyyntielinkeinojenvaiheita.Tämä
näkyymyössosiaalisessaelämässä,silläesimerkiksiitäsaamelaisetko-
koontuivatsydäntalvenajaksins.talvikyläänjamuinavuodenaikoina
asuivatjaliikkuivatomillasuvuntaiperheenalueilla.Talvikyliintuli-
vatniinkirkollinenkuinmaallinenvalta,janiissäpidettiintärkeätko-
koukset.Niissämyöstutustuttiinvastakkaiseensukupuoleen.

Materiaalintarvitsemiinsaesineisiinsaamelaisetovatpääosinsaa-
neetympäröivästäluonnosta.Puu,kutenkoivu,mäntyjakuusi,on
keskeinenmateriaaliporostasaatavienmateriaalienlisäksi.Puiden
juuriaonkäytettymm.astioidenpunomiseenjapuidenkuortavär-
jäämiseen.Myöskauppiailtatai lähinaapureiltaostetuttaivaihtona
saadutkangasmateriaalitverka,silkkijavillasekämetalleistahopeaja
tinaluetaansaamelaisenesinemaailmanperinteisiinraaka-aineisiin.
Esimerkiksimonetyhätänäänkäytössäolevatkorumallitovatsaa-
puneetkulttuurivirtauksinaEuroopasta1300-luvultalähtien.Vähi-
tellennäistäuutuuksistaontulluttärkeäosasaamelaistamuotokieltä
jakulttuuriperintöä.JäämerenrannikonkauttaEuroopankeskiosista
tulleetvaikutuksetnäkyivätennenkaikkeahopeaesineistössä,jonka
valmistajinaolivatalunperinkaupunkilaisethopeasepät.

Myösesineidenvalmistamistaonleimannutliikkuvaelämäntapaja
ympäristöäkunnioittavastihyödyntäminen.Esinemaailmaavoiluon-
nehtiasiten,ettäseonyksinkertainen,niukkajatarkoituksenmukai-
nenmuttasamallamyösesteettisetseikathuomioonottava.Paikasta
toiseenmuutettaessaturhiaesineitäeiolekuljetettumukanaeikätur-
hiintavaroihinolemateriaaliatuhlattu.Esineidenonpitänytollakäy-
tännöllisiä,kevyitäjakestäviä.Suuremmatjahankalastikuljetetta-
vattavaratjätettiinkausiasuinpaikoilleodottamaanseuraavaavuotta.
SaamelaiskäsityömestariPetteriLaitisanootämänasianseuraavasti:
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Saamelaisellakansantaiteellaonkyky toimiaekologisesti tasapainossa
luonnonuudistumisenkanssa,kykyjalostaatuotteetpitkäikäisiksi,kau-
niiksiperintökaluiksi,tuhlailemattahitaastiuusiutuvaaarktistaluonnon-
materiaalia.Toisinkuinnykyinenkertakäyttökulttuuri, jokaväistämättä
muodostuukaatopaikaksi!Ontärkeääymmärtääjatietääesineidensisäl-
tö,viestijakäyttötarkoitus.Perinteisettuotteetovatmuodoltaanjakoris-
telultaanosattukehittääerimateriaalienominaisuuksiahyväksikäyttäen
korkealaatuiseksijaeläväksikansantaiteeksi.Tämänkansantaiteenpitää
antaaelääjapalvellayhteiskuntaa.(http://www.saariselka.fi/samekki/pet-
teri.laiti.html.)

Saamelaiskäsityöntekijätkorostavatmyössitä,ettäperinteisessäsaa-
melaisessakäsityössäesteettisyysonpalvellutkäytännöllisyyttä.Puu-
konkahvanonpitänytkestääkovaakäyttöäjarasitusta,jotensiihen
käytettiinporonsarveapaloinajaniidenvälissävisakoivua,koivun-
tuohtatainahkaa.Näidentehtäväolitoimiaiskunvaimentiminasar-
venpalojenvälissäjapoistaasarvelleominaistaliukkauttakahvasta;
puukkoeisaalivetäkädestä.Samallatämäkokonaisuustoimikoris-
teena.Myöspuukontupenmuotoonsuojannutpuukonkantajaava-
hingoilta,jatuppeakoristavatreiätpuolestaankosteuttapoistamalla
ovatsuojanneetterääruostumiselta.

Poronhoitajanesinemaailma

Poronhoidonvoisanoaolevanosapohjoistamaailmankuvaa,niin
tärkeämerkityssilläonollutpohjoisenasukkaidenelämässä.Seon
muokannutihmistenelämääjaelämäntapaa,silläihminenjoutuielä-
määnjakulkemaanporojenvuotuiskierronmukaan.Niinasumus,
mukanakuljetettavakotakuinjokapäiväinenesineistösopeutuivat
tähännomadiseenelämäntapaan.Poronnahastasaatiinmateriaaliyh-
tälaillakotaankuinmoniinpukimiinjaesineisiin.Porotjaporon-
hoitoovattärkeäosahenkistäkulttuuriperintöä,nekulkevatmuis-
titiedonmukanasukupolveltatoiselle.Poroonjoikujen,satujenja
mytologianaihe.Poronhoidononnistumisenturvaamiseksikäännyt-
tiinjumalienpuoleenjasuoritettiinriittejä.

Poronvoisanoaolleen–taiyhäolevan–osapaikallistasosiaalitur-
vaa.PoronhoitoonpyyntielinkeinojenjälkeenLapinvanhinelinkei-
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no.Seonmahdollistanutihmistentoimeentulonjaliikkumisensu-
barktisillajaarktisillaalueilla,jasilläonyhäedelleentärkeämerkitys
pohjoisenharvenevienkylienasukkaille.Jokopääasiallisenatoimeen-
tulonlähteenätaimerkittävänäsivuelinkeinonaporonhoitotarjoaa
yhätänäänmahdollisuudenjäädäasumaanpieniinja”harmaantu-
viin”Pohjois-Suomenkyliin.

Kielikertoopaljonympäristöstä,senresursseistajakäytöstä,jasii-
henonvarastoitunutkulttuuristatietouttaedellisenvuosituhanten
ajalta.Poronhoidonasemaapohjoisen ihmistenelämässä todistaa
muunmuassase,ettäporonhoitosanastoonerittäinrikasjamoni-
puolinen.Poromiehilläontarkatnimityksetelonsayksilöillesuku-
puolen, iän, sarvien laadun tai asennon, karvan värin tai laadun,
ruumiin muodon, luonteenominaisuuksien tai muiden piirteiden
mukaan.Nimityksetvaihtelevatjonkinverranporonhoitoalueeneri
osissa.Elinkeino–niinporonhoitokuin-pyynti–näkyymyöslukui-
sissapaikannimissäeripuolillaSaamelaisaluetta.

Poroaonkäytettyhyväksimonineritavoin,joistaosaonjomen-
neisyyttä.Vielä1960-luvullaporomiehenjaporonvälinensuhdeoli

Kuva1:PoronlypsyäEnontekiönPöyrisjärvellä1940-luvunlopussa.Ku-
vassaovatNiilanInka,hänenkädessäänonnappujaVilkunanJussa.Va-
lok.AnttiHämäläinen.
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läheinen,muttasenjälkeenelinkeinorakenteessasekäitseporonhoi-
dossatapahtuneidenmuutostenvuoksisuhdeonetääntynyt.Moot-
torikelkkasyrjäyttiajoporot,muttaporojataamotaan,kasvatetaanja
opetetaankilpaporoiksi jamatkailuntarpeisiin.Paimennustapojen
muututtuaporojenkanssaeiollayhtätiiviistitekemisissäkuinennen.
Poronjaihmisenvälinensuhdeonuudelleenlähentynyt1990-luvulta
lähtien,silläuseatporomiehetpitävätporojatalvisinruokintaavarten
kodinlähellerakennetuissaaitauksissa.

Vaikka poronhoito on aikojen kuluessa joutunut sopeutumaan
monenlaisiinsisä-jaulkopuoleltatulleisiinmuutoksiin,ovatmonet
sentyötehtävistä ja jopatyövälineistäpysyneetsamankaltaisia.Sa-
moinmonetporonhoidontyötehtävistäjavälineistäovatsamanlaisia
milteikokolaajallaporonhoitoalueella.

Myöstarkoituksensaperusteellaporonkäyttövoidaanjakaaeri
ryhmiin:poroonkuljettanutsekä ihmisiäettäkuormia,seonol-
luthoukutuseläinpeuranpyynnissäjasiitäonsaatumaitoa,lihaaja
nahkoja.Nahkojaonkäytettyniinasumuksiinkuinpukimiinettä
monenlaistentarve-esineidenraaka-aineena.Porotolivattärkeäve-
romaksuartikkelijatällälieneeollutsuurimerkitysporonhoidonke-
hittymisellesuurporonhoidoksi.Poroaonkäytettymoniinmuihin-
kintarkoituksiin.Poroolipitkäänainoavetojuhta,jollakuljetettiin
niin heinät kuin muukin rehu ja polttopuut sekä kauppatavarat
tiettömien taipaleiden takaa.Pororahdinajo työllistiväkeäviime
vuosisadanalkupuolelleasti, jolloinhevonensyrjäyttiporonrah-
dinajossa.Tiettömissäkairoissaporoolimyöstärkeintalvinenkul-
kuvälinejalumettomanaaikanasitäkäytettiintakkaporona,jokakan-
toitavaroita.PoroakäytetäänedelleenkulkuvälineenäVenäjänpoh-
joisilla alueilla, koska moottoriajoneuvoja tai polttoainetta ei ole
korkeidenkustannustenvuoksiporonhoitajienkäytössä.Poroakäy-
tettiinmyöskyntötöissä.

Poroonollutmyöslihantuottaja,mikänähdääntällähetkelläsen
pääasiallisenatehtävänä.Kunporomäärätalkoivat1800-luvunjälki-
puoliskollakasvaavoimakkaasti,poronlihastajaporontaljoistatuli
tärkeäkauppatavarajavientiartikkeli.Siitähuolimatta1900-luvun
alussaLapinolojaselvittäneetkomiteattotesivatlihatuotannonarvon
vähäiseksijalihantuottamisenjopatappiolliseksi.Poronhoidonkan-
nattamattomuuteenvedotenmaanviljelynjametsätaloudenkannat-



356

HelenaRuotsala

tajatvaativatporonhoidollerajoituksia.Josilloinkeskusteltiinäänek-
käästiporojenmetsillejaviljelyksilleaiheuttamistavahingoista.

Pohjoisentaloudessaporonruhonosatosattiinkäyttäämonipuo-
lisestihyväksi.Kaikki,mikävainolisyötäväksikelpaavaa,käytettiin
ravinnoksi.Suonistatehtiinlankaajataljasta,koivistajakallostaeri-
laisiapukimia.Taljastaommeltiinumpiturkkeja,peskejä(saam.beas-
ka),koipinahastakoipisukkia,gálssohat(miesten)jabiddut(naisten),
säpikkäitä jakintaitasekä jalkineita,nutukkaita(saam.nuvttohat).
Myöskallonahastaommeltiin jalkineita,kallokkaita(saam.gállot).

Taljatjamuutporotuotteetolivattärkeämyynti-javientiartikkeli.
Poronsarveaonvanhastaankäytettymonenlaistentarve-esineiden

valmistamiseen.Siitäontehtymm.puukonkahvojajatuppia,lau-
kunleukoja,vyönsolkiajakieloja.Sarviaonsellaisinaankäytettymyös
naulakoinataikoristeenaulko-ovenpäällä.Moninpaikoinsarvista
onkeitettymyös liimaa.Porostaeiennenjäänyt juurimikäänosa
hyödyntämättä:poronluitaonkäytettylannoitusaineeksi japoron-
karvojatervankanssaveneidenjaikkunanpuitteidentilkitsemiseen.

Lämmöneristyksessä–niinpukimissakuinmuutenkin–avainase-

Kuva2:TenonvarrrenkylissäoliAnttiHämäläisenmukaantaitaviakäsi-
työntekijöitä.KuvassaAnttiPalttoNuvvuksestatekemässäuusiaahkioita
jakiisoja.Valok.AnttiHämäläinen.
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massaonollutporonkarva,silläkoskaseonsisältäontto,seonhyvä
eriste.Vielätänäpäivänäporoontärkeäkäsitöidenraaka-aine.Pu-
kimienjakäyttöesineidenlisäksiporostatehdäänerittäinrunsaasti
matkamuistoja.

Nykyisinporollajaporonhoidollaontärkeäroolimatkailuelinkei-
nossa.Joulupukkiajaaporolla,muttaporoonmuutenkinvaljastettu
matkailussaympärivuotiseenkäyttöön.Monetporomiesperheetovat
nykyäänmukanamatkailuelinkeinossa,jossaporojaporonhoitoovat
tärkeäosaohjelmapalveluita.IlmanporonhoitoaLapintalvimatkai-
lutuskinolisinäinelinvoimainen,mitäsetällähetkelläon,silläporo,
Lapinluontojapaikallinenkulttuuriovatmatkailunvetovoimia.To-
kimatkailunjaporonhoidonvälillälöytyymyösongelmia,silläaina
porotjamatkailijatsekäheitävartenrakennetutpalveluteivätmahdu
samoilletuntureille.Suuriristiriitaonse,mitenmatkailuelinkeinossa
käytetäänsaamelaiskulttuuriahyväksi.

Erinomainenesimerkkiesineestä, jokaonsäilyttänyttehtävänsä
materiaalissa tapahtuneistamuutoksistahuolimatta,onsuopunki,
jollaporootetaankiinni.Suopah,suopunki,onyksimonistasuomen
kieleensaamenkielestätulleistalainasanoista.Suopunkiakäytetään
ottamaanporokiinniheittämällä.Suopunkikoostuukahdestaosasta:
köydestäjasentoiseenpäähänsolmitustakielasta(saam.čoarvegiella)
elisuopunkirenkaasta,jokaonperinteisestitehtyporonsarvesta.Köy-
densilmukkajuokseekielassaolevienkahdenreiänkautta.Suopun-
kejaonerilaisiaheittotilanteen taiheittäjän sukupuolenmukaan:
miehetkäyttävät18–25metriäpitkääsuopunkia,naistensuopunki
onhiemanlyhyempi,12–19metriä.Aikaisemminsuopungitvalmis-
tettiinpunomallaporonnahastatehdyistäsuikaleista.Tällaisiasuo-
punkejanäkeevieläesimerkiksiKuolanniemimaalla.Myöhemmin
suopunkejaalettiinpunoatervatustahamppuköydestä, ja1990-lu-
vulla luonnonmateriaalien sijalle tuli muovi ja eriväriset, esimer-
kiksikirkkaanvihreättaisinisetmuovisetsuopungit.Synteettinen
materiaalikäyttäytyyeritavallaerilaisissalämpötiloissa,jotenkovilla
pakkasillajakesäaikanaonkäytettäväerisuopunkia.Myöskielaa,jo-
kaaiemmintehtiinporonsarvesta,onnykyäänsaatavanamuovisena.
Sarvestatehdytkielatvoitiintaidokkaastikoristellaerilaisinkuvioin,
joihinverrattunamustastamuovistatehdytkielatnäyttävätkömpe-
löiltäjaepäesteettisiltä.
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Liikkuvaelämäntapajaasuminen

Nomadinenelämäntapaonvaikuttanutmyösasumiseenjasenrat-
kaisuihin.Pyyntielinkeinoissajapaimentolaisporonhoidossaasuin-
paikanvalinnanmääräsiriistanjaporonelintavat jaasuinpaikkaa
vaihdettiinvuodenaikanauseasti.Saamelaisillaasumuksetovatol-
leetjokomukanakuljetettaviataikiinteitä.Mikäliasuntokulkimu-
kana,sentuliollahelpostipurettavajapystytettäväjakevytkuljettaa.
Joillekinsesonkiasuinpaikoillerakennettiinturpeestataipuistapy-
syvä,kartiomallinenkotataimaja,muttatoisillaasuinpaikoillama-

Kuva3:KesäasumistaKalkujärveltä.Valokuv.Ant-
tiHämäläinen.
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joituttiinmukanakulkevaankotaan.Ruokatavaroidentaiesineiden
säilyttämistävartenpystytettiinvarastorakennuksia, joidenraken-
teillapyrittiinestämäänvahinkoeläintenpääsy.Esimerkiksinálla,ns.
niliaitta,pienenhirsi-tailautarakennuspystytettiinkatkaistunpuun
päähänparinmetrinkorkeudelle.(Esim.Pennanen–Näkkäläjärvi
2000:126.)

Yksinkertaisestamuutamastariu’ustakyhätystäpyöreästäraken-
nelmasta,jonkapäälleonlevitettykangas,turvetaipuu,saamelaiset
ovatkehittäneetkotamuodon,jossarunkonaonkaksipariayläpäis-
täänyhdistettyäkaarevaapuuta,joitakutsutaankotakorviksi.Niiden
avullarakennelmaonsaatutilavammaksi.T. I. Itkosenkuvauksen
mukaankotakorvistatulineliskulmainenkehä,kunneliitettiinpoik-
kipuullatoisiinsa.Korvaparejayhdistiylhäälläsavupuu,johonkiinni-
tettiinpatakoukkutaihahlat.Savupuutukeutuisuoriinhaarupuihin,
jotkaolivatpystyssäkeskelläovi-japeräseinämääkotakorvaliitosten

Kuva4:Kodanrakenne.
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kohdalla.Tätärunkoavastenvinostipystytettiin15–17pitkääkuorit-
tuaruodettaelikotapuuta,joidenyläpäidenväliinjäilaajaräppänän
aukko.Rakennelmapeitettiinns. louteella,vaatteella, jokaolitehty
useistavillaraanuista.(Itkonen1984a:180–182.)

Kunraanuillataiporonnahoillapäällystettykotaolitalviajanasun-
to,kesälläsenkorvasikevyempirakenteinenlaavu.Laavuonkäytössä
yhäedelleen,jakesäaikanalaavustellaanesimerkiksikesämerkitysai-
dalla,marjamatkoillatailuonnossaretkeiltäessä.Vaikkaretkeilyliik-
keistävoiostaavalmiitalaavuja,joissaonmetallirunko,laavuttilataan
yhäniitätekeviltätaitajilta.

Tilan,erityisestikodintilanerittelynnaistenjamiestenkeskenvoi
sanoakuuluneen”perinteisesti”kansatieteenjaetnologiantilojakos-
keviin tutkimuksin.Klassinenesimerkki tästäonvaikkapaGustav
Ränkin(1949&1951)tutkimuksetsuomalais-ugrilaistenkansojenti-
lankäytöstä.Useinonlähdettyliikkeellesiitäajatuksesta,ettäkotija
lähiympäristöovatnaistentilaa,jostanaisetvastaavatjajotahehallit-
sevat;miestenreviirionnähtylaajempanajakaukaisempana.Syynä
tähänonnähtynaistenreproduktiotehtävät.

Tila,useinjuurikotonataisisällä,onsekäfyysisestiettäkäsitteel-
lisesti jaettukahteenosaan,naistenjamiestentilaan.Kodantilaoli
tarkkaanjaoteltujärjestelmä,jossaerisukupuoltenlisäksimyöseri
ikä- ja sosiaaliset ryhmät oli erotettu toisistaan. Isäntäväellä, nai-
silla,miehillä, lapsilla,palvelijoilla,vieraillajajopakoirillaolitark-
kaanmääritellytomatpaikkansa.Eritoiminnoillaoliomatpaikkansa
kodaneri”tiloissa”.Kodankeskelläolevatulisija,árran,olikeskus-
paikkana.Sentakaosa,boaššu,oliennennaisiltakiellettyalue,jossa
säilytettiinmm.rituaaliesineitäjametsästysvälineitä;nämätehtävät
olivatnaisiltakielletty.Naistenomatilaolioviaukon,uksan,lähellä.
Myöhemmintakaosamuodostuinaistentilaksi.Naistentehtävänä
oliruuanlaittojataloustyöt,jotenkodantakaosassaalettiinsäilyttää
ruoka-jataloustavaroita.Tulisijaerottimyössukupolvia:isäntäväen
paikkaolitoisellapuolella,lastenjapalvelijoidentaastulisijantoisella
puolella,jonnemyösvieraattiesivätistua.

Ruokakulttuurissaonmyösselvästinäkyvissä luonnonantimien
hyödyntäminenjaerivuodenajat.Tuoreet,kulloisenkinsesongintar-
joamatraaka-aineetpitioppiasäilömäänniukempiajaankarampia
vuodenaikojavarten.Nomadisenelämäntavantaustallaontehokkai-
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densäilöntämenetelmienkäyttö.Esimerkiksilihaa,kaloja,marjojaja
maitoakuivattiin.Lisäksisavustus,hapatus,suolausja jäädyttämi-
nenovatolleettärkeitäruoansäilöntämenetelmiä.Sähköistyminen
onomaltaosaltaanmullistanutmyösruuansäilöntämenetelmiäjapa-
kastinonollutmonessaporonhoito-japyyntielinkeinojaharjoitta-
vassaperheessäensimmäinenostossähkönsaapumisenjälkeen.

Paimentolaiskulttuurinjutaavaeliliikkuvaelämäntapaasettiomat
vaatimuksensaesineistölle,silläesineidenolioltavakeveitä,kestäviä
jakäyttökelpoisiasekäjudattaessaettäkodassaasuttaessa.Esineettuli
pystyävalmistamaanympäristöntarjoamistaraaka-aineistajaniiden
tulimyöstäyttääkäytönasettamatvaatimukset.Näidenkriteerienli-
säksiesineidentulimyösmiellyttäätekijäntaikäyttäjänesteettistäsil-
mää.Monetkäyttöesineistäkoristeltiin.

Länsilappilaisessaporonhoidossaporojenlypsyolitärkeäosatyö-
vuotta.Poronlypsyonnähtävästiopittuskandinaavisestalammasta-
loudesta.PoronlypsyäonharjoitettuKäsivarressaviimevuosisadan
puoliväliinasti.Seonvaatinutpaljontyövoimaa,sillämikäliporoja
haluttiinlypsääkesällä,niitäpitisilloinmyöspaimentaa.T.I.Itkosen
mukaanporonlypsyaloitettiinJaakonpäivänä(25.heinäkuuta)jasitä
jatkettiinmarraskuunalkuunasti.(Itkonen1984a:253–254.)Poroja
kiusaavaräkkäelihyönteisetkarkotettiinpolttamallaturvesavuja.Po-
rottottuivatsavujenlähellälypsämiseen–neolivatturvassaräkältä
–jotennetulivatitsekseenlypsypaikalle.Myöhemminporojenkesä-
paimentamistajamyöslypsyävähennettiin,koskaniidenhuomattiin
heikentävänporojenlisääntymistäjavasojenkasvua.

Porojaonlypsettyrisuistataikoivunrungoistatehdyissäkaarteis-
sa,aitauksissa.Vaadinotettiinkiinnisuopungilla,jalypsäjälypsipo-
roanaappuun(saam.náhppi),isostapahkastakoverrettuunpyöreä-
pohjaiseenastiaan.Naapunsuuaukkoonpieni,jottaporonliikkuessa
taipotkiessamaitoeiläiky.Pyöreäpohjainenastiaeimyöskäänkaa-
duhelpostimaahanlaskettaessa.Maitoaonsäilöttykuivattamallaja
jäähdyttämällätaisiitäontehtyjuustoja.Sitäonvoitulaimentaave-
dellätaisiihenonvoitulisätäesimerkiksisuolaheinää.

Juoma-astiakuksa(saam.guksi),onesimerkkiesineestä,jotaval-
mistetaanyhäedelleensamastamateriaalista,muttasenvalmistusme-
netelmätovatmuuttuneetjakäyttötavatlaajentuneet.Puunpahkasta
käsinveistettykuksaonkäytännöllinenjuoma-astia,silläseeipolta
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käyttäjänkäsiäjajuomajäähtyysiinänopeasti.Kuksienvalmistami-
nenonmuuttunutteolliseksijaniitäeienäätehdävainpahkasta,vaan
sorvataanpuusta.Kuksastaontullutsuosittumatkamuistojalahja-
tavarakokoSuomessajaniitämyydäänniinkaikissapohjoisenmat-
kailukeskuksissakuinHelsinginkauppatorilla.Kuksaatehdäänse-
käperinteisenkokoisenaettäpienempinäryyppyastioina.Tokikuksa
löytyyedelleenniinpaikallisenporomiehentairepustakuinmatkai-
lijanvarusteista.Kuksaasaapuisenlisäksimyösmuovisena,jasiitäon
tehtyjopakokoontaitettavamalli.Kuksankeveysjakäyttökelpoisuus
ovatsensuosiontaustalla.Turistinrepussapuinenkuksavoiollasta-
tusesine,jollahalutaanerottautuamuistamatkailijoista.

Mitäsaamenpukukertoo?

Pukeutumisellaonsuojautumisenlisäksipaljonmuita,kulloisestakin
kulttuuristariippuviamerkityksiä.Vaatevoiollamuutoksensymboli
taimerkkiperinteensäilymisestä.Sevoimyössymboloidasukupuo-
len, iän,traditionjamoderninvälistämonimutkaistasuhdettase-
kämyöseriidentiteettejäjakulttuurejasekäniidenvälisiäkontakte-
ja.Pukuparteenvaikuttaviatekijöitäovatluonnollisestiympäristössä
saatavillaolevatraaka-aineresurssit,kutenesimerkiksinahkajavil-
la,sekäyhteisöntuntematvalmistusmenetelmätja-tekniikat.Myös
kulttuurinnormitjaelinkeinonvaatimattarpeetvaikuttavatpukeu-
tumiseen,kutenesimerkiksise,mikäonelinkeinonkannaltakäytän-
nöllistäjamitäyhteisössäpidetäänsopivanataikauniina.Erityisesti
uskonnollisillaliikkeilläontässäpainavasanansasanottavana.

Saamenpukueikuitenkaanolemikätahansavaate,vaanseontänä
päivänätärkeäjanäkyväsaamelaisuudensymboli.Seonsekäetninen
vaateettäkansanpuku,jonkasisältämäviestiontarkoitettuerityises-
tiomankulttuurinjäsenille.Toisaaltaseonkansallispuku,koskase
kuuluusaamelaisille,muttatoisaaltaseonkansanpuku,koskaseon
edelleenelävääperinnettä.Sitävoidaankuitenkinmuuttaatarpeen,
tilanteen,kulttuurikontaktien,trendienjamyösyksilöllisentaidonja
makuseikkojenmukaan.Onkinsanottu,ettäsaamenpuvuntekijällä
ontaiteilijanvapaus.(MaggaLukkari–Aikio1993:79.)Tälläperin-
teisellävaatteellailmaistaanyhteenkuuluvuuttajaetnisyyttä,jasillä
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erottaudutaantoisista.Seonjuhlavaate,silläarkikäytössäsaamenpu-
kuanäkeeenäävainharvoin,yleensävainvanhemmillaihmisillä.

Saamenpuvunjaerityisestierilaistenporonnahastatehtyjenpuki-
mien(kutennutukkaat)tarkoituksenmukaisuuspohjoisenluonnon-
oloissaonsyy,miksimyösmuutLapinasukkaatjavirkamiehetovat
ottaneetnekäyttöönsä.Kunmatkattiinporoillajayövyttiinmaastossa,
oliparastapukeutuaporonnahkaisiinjalkineisiinjapeskiin,samoin
ylävartalonpeittäväluhkaolihyväsuojavaatelumeltajatuulelta.

Tarkoituksenmukaisuudestakertoomyösse,ettäesimerkiksipo-
ronhoidonkoneellistumisenmyötäporomiehetovathylänneetpeskit
jasiirtyneetkäyttämäänkelkkahaalareita,goretex-kankaisiavaatteita
jamuitateollisestivalmistettujapukimia.Siltikelkkahaalareidenalle
puetaanvielänahkahousut.Uusistamateriaaleistajamalleistahuo-
limattasaamenpukuunkuuluvanahkainenns.mettävyö, johonon
kiinnitettyveitsetjamuuttarvittavattyökalut,kulkeemyösmodernin
poromiehenmukana.

Saamenpuvunmallitjaniidenyksityiskohdateroavatpaikallisesta,
jotensaamenpukukertoosenmistäpuvunkantajaonpoissa,kotoi-
sin,saameksigossonleaeret.EsimerkiksiUtsjoenjaInarinvaatimat-
tomastikoristellutpuvuterottuvatEnontekiön-Koutokeinonrunsail-
lavärinauhoillakoristellustapuvusta.Erilaistenpukumallienvoidaan
nähdäsymboloivanmyössaamelaiskulttuurinmonimuotoisuutta,
johonkuuluuolennaisenaosanamuutos,joustavuusjasopeutumi-
nenuusiinolosuhteisiin.Saamenpukujasaamelaisuuseivätolestaat-
tisiajahomogeenisia,toisinkuinulkopuolisetyleensäluulevat.

Saamenpuvunviestinsisältöonerilainenomanryhmänjäsenille
kuinryhmänulkopuolisillekatsojille.Esimerkiksieteläsuomalaiselle
taiulkomaalaisellematkailijallesaamenpukuonoikeastaanvainkau-
kanaPohjolassaasuvaneksoottisenetnisenvähemmistönsymbolitai
–valitettavanuseinerityisestiSuomenLapissa–matkaoppaantyö-
asu.Samankulttuurinjäsenellepuvunviestionkuitenkinrunsasja
monipuolinen.Yksittäisellekäyttäjällesaamenpukuvoiilmaistaeri-
laisiaasioita.Saamenpukuavoidaanjopaverratasosiaaliturvatun-
nukseen,koskasetehdäänainoastaantietyllehenkilöllejasitäkäyt-
tääainoastaantämähenkilö.Vainajallekuuluneitavaatteitaeiyleensä
jaeta,vaannehävitetään.Korutjakiisat(pienisäilytysarkku,saam.
giisá)sensijaanvoidaanperiätailahjoittaa.
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Aikaisemminpuvustanäkikäyttäjänsosiaalisenasemanja jopa
sen,mihinsukuuntaiperheeseenhänkuului.Äiditopettivattyttä-
rilleenperheenomatmallit:puvunjaseneriosienyksityiskohdat,
herva-koristelunjahulpan(saam.holbi),helmanmallinjakaarevuu-
den,nauhojensommittelunsekävärienyhdistelyn.Aikaisemminjo-
kaisennaisentulivaatettaaperheensäitsetehtyihinvaatteisiin.Kun
saamelainennäkeesaamenpukuunpukeutuneenvieraanhenkilön,
häntunnistaaheti,mistämaasta,alueelta,kylästäjasuvustahenkilö
onkotoisin.Josviestinlukijaonitsekintaitavakäsityöntekijä,hänvoi
”kädenjäljestä”tunnistaapuvuntekijän.Vaikkapuvutvoidaantun-
nistaatekijänperusteella,eipukujenkoristelullasinänsäSoileRin-
nonjo1960-luvullatekemäntutkimuksenmukaanollutmitääneri-
tyistäsanomaa.Tekijätunnistettiinesimerkiksisenperusteella,miten
jamillaisianauhojakoristelussaolikäytetty.Koristenauhojenkäyt-
töjasommitteluvaatiikokenuttavärisilmääjatyylitajua,jotatoisil-
laonenemmän,toisillataasvähemmän.(Rinno1987:86–89.)Ny-
kyäänkuitenkinerialueidenmallitkertovatenemmänpaikallisesta
perinteestäkuinyksittäisistätekijöistä,koskapukujateetetäänam-
mattiompelijoillajavainharvatpukeutuvatitseompelemaansapu-
kuun.Yksilöllisetpiirteetovatnäinmenettämässämerkitystään.

Puvun,sukupuolen,perinteenjamoderninvälinenyhteysonmo-
ninainen.Puvustanäkeesukupuolenlisäksimyösaviosäädynjaso-
siaalisenaseman.Esimerkiksinaisetjamiehetkäyttäväterilaisiapau-
loja ja päähineitä. Naimattomilla vyön hopeakoristeet, laukkaset,
ovatpyöreitä,kuntaasnaimissaolevillaneovatneliönmuotoiset.
Päähinepaljastaakäyttäjänsäkotipaikan,iäntaiaviosäädyn.Koltta-
saamelaistentyttöjenpäähinepee’rveskonkäytössä16vuodeniästä
avioliitonsolmimiseenasti.Runsaskoristeinenšaamšikonpuolestaan
vaimonpäähine,jonkaäitiantaatyttärelleenhäissä.Naisenjäädes-
sä leskeksi hän voi siirtyä käyttämään erityistä lesken päähinettä,
poo’vdnek’iä,mikälihäneiaiomennäuudestaanavioon.(Semenoff
1991:32,15,34.)Pukuonmyösvarallisuudenmittari,silläsenmate-
riaalien,koristeidenjapukimienlaatujamääräsekäkorujenpaljous
kertovatsosiaalisestaasemastajamyössiitä,mitenpuvunkantajaseu-
raamuotivirtauksia.

Saamenpuvunesteettisetjasosiaalisetfunktiotovatyhäedelleen
tärkeitä.Siihenpukeutuneenaoletainapuettuoikeinjahyvin.Ny-
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kyäänsaamenpukuonkäytössäerilaisinaihmiselämäntaiomanyh-
teisönmerkkipäivinä,ristiäisissä,rippijuhlissajahäissä,ylioppilas-tai
valmistujaisjuhlissasekämuissatärkeissätapahtumissa,kutenkong-
resseissa,seminaareissa, juhlissataiainasilloinkunsaamelaisetko-
koontuvatyhteen.EsimerkiksiSaamelaiskäräjienkokoukset,saame-
laistaiteennäyttelynavajaiset,ensi-illatjne.ovattällaisiatilaisuuksia.
Luonnollisestierilaisissaseremonioissasaamenpuvullaonpainavaja
näkyväsanoma,jonkamyösulkopuolisetymmärtävät.Senpoliittinen
painoarvotuleeesilleesimerkiksilähetystöissäjamielenosoituksissa.

Saamenpuvunmerkitysonsiinä,ettäsekertoo,mistäoletpoissaja
keihinkuulut.Tämäviestiontärkeäerityisestierietnistenryhmien
välisissäkontakteissajatilaisuuksissa,joissatavataanmuita.Saamen-
pukuonmerkkietnisestäyhteenkuuluvuudestajasolidaarisuudesta
myöstoisiaalkuperäiskansojakohtaan,muttayleensäsensisältämä
viestiontärkeämpiitsesaamelaisillekuinulkopuolisille.Senlisäksi,
ettäsaamenpukuunpukeutumallailmaistaanyhteenkuuluvuuttatai
etnistäsolidaarisuutta,sevoimyösvahvistaaomaahenkilökohtaista
identiteettiä.Erityisestirituaalisissatilanteissapukeutuminenontäl-
laista.Ryhmäntoisetjäsenettunnistavatjatunnustavattämänetnisen
identiteetin.Näinikäänkuinsaaluvankäyttääsaamenpukuajatul-
lahyväksytyksiyhdeksimeistä.Joillekinpukuvoimerkitäsaamelais-
kulttuurinsäilyttämistäjakäsityöperinteidenylläpitoa.Muttaviesti
onainariippuvainentulkitsijastajamyöstulkitsemistilanteesta.



Mitäesineetkertovat?

KutenartikkelinalussamainitsemaniArjanAppaduraiontodennut,
esineetsaavatmerkityksenniitäkäytettäessä,ihmistenniilleantami-
nenominaisuuksienjaihmistenmotivaatioidenkautta.Esimerkiksi
utsjokelaisentaiinarilaisentekemäjuurikoritaineulakotamuuttuvat
eriesineiksi,kunneontuotupohjoisestaesimerkiksiKansallismu-
seon kokoelmiin Helsinkiin. Niiden käyttötarkoitus, funktio, on
muuttunut,muttatokinenäyttelyssätaivarastossaollessaankinker-
tovatjotainalkuperästääntaitekijästään.Tällöinratkaisevaroolion
museonhenkilökunnalla:mitähehaluavatesineenavullakertoaja
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pystyvätköhekuulemaanesineenkertomiaviestiä jatulkitsemaan
niitä.

Etninenryhmä–taitässätapauksessaalkuperäiskansasaamelaiset
–voikertoaomastaetnisestäalkuperästäänesineidenavullasiten,että
jotkutesineistätaivaikkaparuoistaonetnistetty,ts.niidenkatsotaan
kuuluvantälleryhmälle.Saamenpukuunkuuluvahartiahuivi,huivia
kiinnipitäväsolki,risku,taitinalanka-taihelmikirjailluinkoristeltu
nahkalaukkutai-reppuvoiyksinkertoakantajansataustasta.Toki
nevoivatkertoamyösniidenkäyttäjänihailevastataikunnioittavasta
suhtautumisestasaamelaiskulttuuriakohtaan.

Saamelaistenaineelliseenkulttuuriin,kutenesimerkiksisaamen-
pukuun,asuntoihin,rakennuksiin,ruokakulttuuriinjaastioihinovat
aikojenkuluessavaikuttaneetmonettekijät:ekologisetolot,asumi-
sen,työnjaliikkumisenasettamatvaatimukset,elämäntapa,varalli-
suus,kaupankäyntijaeriryhmienvälisetyhteydet.Saamelaistenkäyt-
tämistäesineistäonluettavissaekologisenympäristönlisäksiesimer-
kiksihistoriallisetjapoliittisettekijät,uskonto,kirkkojauskonnolliset
liikkeetsekätaloudellisetsuhdanteetjakulttuurikontaktit.Saamen-
puvusta,saamelaistennäkyvimmästäetnisestäsymbolistavoietnisen
viestinlisäksilukeakäyttäjänhistoriastajataustasta.

Käyttöesineiksitehdyttavaratkertovatmenneisyydestäjayhdistä-
vätmenneennykyisyyteen.Käyttötarkoituksenlisäksivoimmeesinei-
denavullamuistaa,kertoajamuistella.Saamelaisiksitunnistetutja
tulkitutesineetsymboloivatkotiseutuajatoimivatomistajansaiden-
titeetinsymboleina.Esineetsitovattekijänjakäyttäjänsekäheidän
esivanhempansa,kokokansan,samaanketjuun.Esineetyhdistävät
käyttäjätkulttuuriinjayhteisöön.

Lähteet

Appadurai,A.1986: Introduction:commoditiesandthepoliticsofvalue.
TeoksessaThesociallifeofthings.Commoditiesinculturalperspective.
Toim.A.Appadurai.Cambridge:CambridgeUniversityPress.

Arvidsson,A.etal.(toim.)1990:Människorochföremål.Etnologeromma-
teriellkultur.Stockholm:Carlssons.

Ehn,B.&Löfgren,O.1996:Vardagslivetsetnologi.Reflektionerkringen
kulturvetenskap.Stockholm:NaturochKultur.



367

Kaunistajatoimivaa–saamelaistenaineellinenkulttuuri

Fjellström,P.1985:Samernassamhälleitraditionochnutid.Värnamo:Nor-
stedts.

Geertz,C.1973:Theinterpretationofcultures.Selectedessays.NewYork:
BasicBooks.

Harlin,E.-K.2008:Saamelaisenkulttuuriperinnönkartoitus. InterregIIIA-
projektin loppuraportti. http://www.siida.fi/heritage/suomi/Loppura-
portti/loppuraportti.pdf.Luettu5.1.2010.

Itkonen,T.I.1984[1948]:Suomenlappalaisetvuoteen1945I–II.Helsinki:
WSOY.

Kirveennummi,A.–Räsänen,R.2000:Suomalainenkyläkuvattunajamuis-
teltuna.Helsinki:SuomalaisenKirjallisuudenSeura.

Korkiakangas,P.–Lappi,T.-R.–Niskanen,H.(toim.)2008:TouchingThings.
EthnologicalAspectsofModernMaterialCulture.Helsinki:FinnishLite-
ratureSociety.

Lehtinen,I.2005:Seikkailuaesinetutkimuksessa.TeoksessaPolkujaetnolo-
gianmenetelmiin.Toim.P.Korkiakangas–P.Olsson–H.Ruotsala.Hel-
sinki:Ethnosry.

Lehtola,V.-P.1994:Saamelainenevakko.Helsinki:City-Samit.
Lehtola,V.-P.1997:Saamelaiset.Historia,yhteiskunta,taide.Inari:Kustan-
nuspuntsi.

Lehtola,V.-P.2005:Saamelaiset itsetutkimuksensatekijöiksi.Virkaanastu-
jaisesitelmä.Kaltio5/2005.

Magga,P.2005.Porotilalakiporonhoitajienmuuttajana.Raito,Lapinmaa-
kuntamuseolehti1/2005.

MaggaLukkari,R. –Aikio,M.1993: Saamelaisvaatteillaon sanomansa.
TeoksessaSelviytyjät :näyttelypohjoisenihmisensitkeydestä.Toim.R.
Huopainen.Rovaniemi:LapinMaakuntamuseo.

Pennanen,J.–NäkkäläjärviK.2000:Siiddastallan.Siidoistakyliin.Oulu:
Pohjoinen.

Puurunen,N.2005:Kansallismuseonsaamelaisetkokoelmat.SuomenMu-
seo2004.

Rinno,S.1987:Länsi-Enontekiönsaamelaisväestönpuvuissajaniidenkäy-
tössä tapahtuneita muutoksia vuosina 1939–1969. Rovaniemi: Lapin
maakuntamuseo.

Ruong,I.1969:Samerna.Stockholm:Aldus/Bonniers.
Ruotsala,H.2002:Muuttuvatpalkiset.Elo,työjaympäristöKittilänKyrön

paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuonna
1930–1995.Helsinki:SuomenMuinaismuistoyhdistys.

Ränk,G.1949ja1951:DasSystemderRaumeinteilungindenBehausungen
dernordeurasischenVölker. IundIITeil.Stockholm:Institutetförfolk-
livsforskning.

Sarmela,M.1994:Suomenperinneatlas.Suomenkansankulttuurinkartasto
2.Helsinki:SuomalaisenKirjallisuudenSeura.

Semenoff,H.1991:Sää’mpe’ssertuejj=Sámibearalduodji=Kolttienhelmi-
kirjonta.Ucciokk:Girjegiisá.



368

HelenaRuotsala

Talve,I.1976:Suomenkulttuurirajoistaja-alueista.Turku:Turunyliopiston
kansatieteenlaitos.

VenborgPedersen,M.2003:MaterialCulture.ASourceMaterialtoEvery-
dayLifeinEarlyModernEiderstedt,Schlesvig.KielerBlätterzurVolks-
kunde35/2003:89–104.

Vorren,Ø.–Manker,E.1976:Samekulturen.Enkulturhistoriskøversikt.
Tromsø:Universitetsforlaget.

Vuorela,T.1976:SuomenkansankulttuurinkartastoI.Aineellinenkulttuuri.
Helsinki:SuomalaisenKirjallisuudenSeura.



369

Käsityö-jakulttuuriperintö
jasenomistaminen

GunvorGuttorm

Johdanto

Käsitteitäperinne,perinnetietojataito,perinteenvälittäminenjaalku-
peräiskansantietokäytetäänuseinsilloin,kunpuhutaanalkuperäis-
kansanomasta lähtökohdista tapahtuvastakulttuurisesta jayhteis-
kunnallisesta itsemäärittelystä.Duodji, ’saamelainenkäsityö’ liittyy
keskeisesti itsemäärittelyyn,silläseymmärretäänSaamenmaassaja
yksittäistensaamelaistenkeskuudessaosaksikulttuuriperintöä.Saa-
melaisillaonkäsityöhönliittyviätietojajataitoja, joitainstituutiot
ja ihmisethaluavatsäilyttääjaedistää.Itsemäärittelynkannaltaon
olennaista,mitenkäsityöstäkeskustellaanjamitenseymmärretään
enosaksisaamelaisuudentaiteellistaesittämistä.Artikkelisssapyrin
osoittamaan,mitenmonintavoinkäsityötäpitäälähestyä,kunsitä
tarkastellaantiedonhallinnankannalta.Monetmuutkintutkijat(ks.
esimerkiksiBorgos1993:7–21;Dunfjeld1993:23–35;Kalstad1993:
35–46;Kalstad&Viken1996:31–44;Kalstad1996:21–43;Helan-
der1996;Bergstrøm2001;Dunfjeld2001;Lund2001;Somby2003;
Triumf2004;Eira2004)ovatkäsitelleet saamelaistaperinnetietoa
omientiedonalojensanäkökulmista.

Alkuperäiskansojenkäsityöläisetsanovatuseinheidänkäsityönsä
edustavanperinnetietoataiettäheseuraavatperinnettä.Toisinaanjo
käsitteenduodjikäyttäminenantaaihmisillemielikuvanperinteestä.
Kunkäsityöläisetjaihmiset,jotkaovateritavointekemisissäkäsityön
kanssa,käyttävätperinteenkäsitettä,hesamallauseinmyöspitävätyl-
läperinteisyyteenliittyviäarvoja.

Kuinkaerottaatoisistaansaamenkielisetkäsitteetdiehtu, ’tieto’ja
máhttu,’taito’?Ihminenvoitietääpaljontaitamattakaikkeasitä,mitä
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häntietää.Voinesimerkiksitietää,mitenkomsiovalmistetaan,vaikka
enosaisitehdäsitäominkäsin.Taitoedellyttääsellaistatiedonhallin-
taa,ettäpystyytoteuttamaantietyntyön;täytyyollakäsityötaitoa,jot-
tapystyisivalmistamaankomsion.Perinteensekäalkuperäiskansan
tietojenjataitojenosaamiseenjahallitsemiseentarvitaanhenkilökoh-
taistakokemusta.Jososaanlukea,voinmyöshankkiatietoaesimer-
kiksikomsiosta,muttavastasilloinvoinsanoaosaavanitehdäsaame-
laistakäsityötä,kunyritänvalmistaakomsionjatunnen,ettähallitsen
senvalmistamisentaidon.

Olenkysymytkäsityöläisiltä,mitenheerottavathyvänsarvenliian
luisestajaruotoisestasarvesta.Muutamatvastasivat,ettähepunnitse-
vatsarveakäsissäänjaarvioivat,onkosarviliianluinenvaiei.Käsityö-
läisilläonsiiskokemustasarvientunnustelustajataitoa(máhttu)ar-
vioidasarvenkelpoisuutta.Hemyösvälittivätminulletiedon(diehtu),
ettäsarvenluisuuttavoiarvioidakäsintunnustelemalla.Muttaeiole
itsestäänselvää,ettävoisinsaamienitietojenperusteellaarvioidasar-
venlaatuasormituntumalta,josenoleitsetottunutkokeilemaansar-
vea.

Perinteinentieto,tavatjakäytännöt

Árbevierru,’perinne’,árbevirolašdiehtujamáhttu’perinteinentietoja
taito’,árbediehtu,’perinnetieto’jaálgoálbmotdiehtujamáhttu,’alku-
peräiskansojentietojataito’ovatuusiakäsitteitäsaamenkielessä.Ne
voivatkertoaenemmänkuin”vanhat”saamenkäsitteetdáhpa,’tapa’
javierru,’tottumus,käytäntö’.Käsitettäálgoálbmotdiehtujamáhttu
käytetäänusein rinnakkainkäsitteenárbevirolašdiehtu jamáhttu
kanssa,muttaonkokäsitteidenmerkitys sama?Samoinkäsitteillä
árbevierrujaárbediehtuonpaljonyhteistä,muttasamaasianeeivät
ole.Molemmatovatyhdyssanojajanekoostuvatosistaárbi,’perintö’,
vierru,’tottumus’jadiehtu,’tieto’.Kaikkinämäkäsitteetedellyttävät,
että jotainon”peritty”.Lisäksineerottavattoisistaankahdenlaista
”perintöä”:tietojajakäytäntöjä.Tiedotliittyvättutkimiseenjakäy-
tännöttaasmenettelytapoihin.Kumpikinontähdellistä.Käytännöt
ovattiedonmuotoja,joihinihmisettaikansatovatharjaantuneetko-
kemuksenkautta.Neovatlaajastikäytössäoleviatapoja,jakunpuhu-
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taanperinteisestätiedostataiperinnetiedosta,kyseonkäytäntöihin
sisältyvästätiedosta.Joillakinammattialoillaperinteisentiedonjatai-
donjakäytäntöjenvälilläeiolekyseainoastaansemanttisestaerosta,
vaanjostainpaljonenemmästä.

Mikäsiisonperinnetietoa?Kaikkeavanhaatietoavoipitääperin-
netietona,jossenvälittyminenonjatkunutkeskeytyksettänykypäivä-
änasti.Myösvaikkanäineiolisitapahtunut,voimmekuitenkinmie-
lessämmeliittääsenaikaisemman”elävänperinnetiedon”yhteyteen,
tutustuasentulkintoihintairakentaauusiatietojajataitojanykyisten
tietojenjaymmärryksenperusteella.Perinnetiedostakirjoittaminen
jakeskusteleminenonkuitenkineriasiakuinperinnetiedonkonteks-
ti,japerinnetiedonkerääminenjatallentaminenoneriasiakuinpe-
rinnetavanmukaaneläminen.

Perinteenehtoja

Perinteenkäsitesisältääajatuksen,ettäjotainvälitetäänsukupolvelta
toiselle.Se,mitävälitetään,onperittyä.Avainsanojatässäovatproses-
sielijatkuvuus–semitävälitetäänelisisältö–,jasemitensevälite-
tään.Sosiaalinenkontekstimääritteleetässäprosessissasen,millainen
suhdevälittäjieneliauktoriteettienjavastaanottajienkeskenvallitsee,
jamillaisiarituaalejavälittämiseenkäytetään.Josperinnetietokoskee
esinettä,sillointäytyytarkastella,mitenesinetoimiivälitettävänpe-
rinnetiedonkontekstissa.Esinevoiollasekätiedonsisältöettäkeino,
jonkakauttaperinnetietotuleevälitetyksi.Esinevoinähdäkseniolla
myöstiedonvälitysprosessinlopputulos.

Käsityönä valmistettavan esineen valmistustavan välittyminen
edellyttääihmistenvälistäyhteyttä(Klepp1980:204).Välitysproses-
sissaonsiismukanaihmistenvälinensosiaalinensuhde.BertilRolf
tukeutuuBertilPolanyihinväittäessään,ettäperinneonjotaintapaa
taitottumustasyvempää.Esimerkiksijostyöpaikallaontapanajuoda
aamukahviaklo8.30–9.00,onkysetavasta.Perinteessäsensijaanon
kysesukupolvienvälisestäsosiaalisestasopimuksesta.Tämäsopimus
toteutuusekäperinteensisällössäettävälittämisprosessiinosallistu-
vienihmistentoiminnassa,esimerkiksiperinteenopettajienjaope-
tettavienkeskinäisissärooleissa.RolfpäätteleeedelleenPolanyihin
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tukeutuen,ettätekoaeivoikutsuaperinteeksiennenkuinonkulunut
aikaavähintäänkolmensukupolvenverran.Hänväittää,ettäihminen
eivoiollaosallinenperinteestä,elleihänkuulusosiaalisensopimuk-
senpiiriin.Välittäminenontietynperinnetiedontaitaidoneteenpäin
siirtämistä.Sen,mitävälitetään,täytyyollasidoksissakulttuuriseen
jatkuvuuteenjasosiaalisiinsopimuksiin.Esimerkiksiesineet,talotja
paikatvoivatliittyäosaksivälitettävääkulttuuria,joskyseonyhteisen
kulttuurinjasosiaalisenymmärryksenjatkumosta.(Rolf1991:62,
140–142,157–158,161).

Giddensesittää,ettämyösnykyisenäjälkiperinteisenäaikanape-
rinteitänoudatetaanainakinosittain.Niinkauankuinnäintapahtuu,
perinteenvaalijoitaeliauktoriteettejaarvostetaan,sillähepystyvät
arvioimaan,mikäkelpaaperinteeksijamikäei.MyösPolanyiuskoo,
ettävaalijoillaonauktoriteettia,japerinteenvälittymisessäauktori-
teettienarviottäytyyhyväksyä.Perinteetovatsidoksissamuistoihin.
Tukeudummemuistoihimmejärjestäessämmenykyaikaaentisajan
ehdoilla.Voimmemyöspuhuasosiaalisestamuistista taikollektii-
visestamuistista.Perinneuseinedellyttää,ettäonolemassayhteisiä
muistoja,jotkanykyaikanasuuntautuvatmenneeseenaikaan.Muis-
tojatäytyyjatkuvastiuusintaatairakentaauudestaan.Kollektiivisel-
lamuistillaonvaalijoita,jotkavälittävättoisillesen,mikäonmuista-
misenarvoista,ja”perinteisessäyhteiskunnassa”elävätkollektiivisen
muistinvaalijatjuuriosallistuvatperinteenvälittämiseen.Muttape-
rinnettätäytyymyöstulkita.Giddensinmukaanperinteenjatkumi-
nenedellyttääperinteenkantajia,jotkapaitsiarvostavatperinnettäja
huolehtivatsiitä,myösottavatvastuunuusistatulkinnoista.Uudistet-
tavaperinneonsidoksissarituaaleihin,mikämerkitsee,ettätietoara-
kennetaanjärjestyneittenmuotojenjatapojenvälityksellä.Perinteessä
onainamyösmoraalisiajanormatiivisiasisältöjä.Giddenskorostaa
myös,ettärituaalittoimivatosanasäädöstenjakuulemisjärjestysten
rakentamisenprosessia.Perinteetkannattelevattulkintojajarituaale-
jatarvitaanniidensäilyttämiseen.Rituaalittaasedellyttävät,ettäosal-
listujatymmärtävättulkinnanmuodostaviatekoja,muttaPolanyin
mukaanrituaalinvälittymineneikuitenkaanedellytä,ettäosallistujat
tulkitsisivatsymbolejaainasamallatavalla(Rolf1993:143;Giddens:
62–66).
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Perinteenjamoderninvastakkaisuus

Perinnettäpidetäänuseinmoderninvastakohtana.Perinteenjanyky-
ajanvastakkainasettelussanykyaikaliittyylänsimaiseensivistykseen
jasenymmärtämiseen(ks.esim.Giddens1994:56–107).Uskotaan,
ettäkaikkise,mikäeiolelänsimaisensivistyksentulosta,onsyrjässä
taimarginaalissa.Saamelaisetkuitenkinelävätnykyaikaaeikäsaame-
laistayhteiskuntaavoikokonaisuutenavarsinaisestikutsuaperintei-
seksiyhteiskunnaksi,vaikkakinosaperinnetiedoistaonjatkunutny-
kyaikaanasti(joiltakinosiltaankylläkinikäänkuinpiiloutuneena).

Moderninjamodernisaationmerkitystä–kutenperinnettäkin–
onvaikeamääritellätyhjentävästi.Modernisaatiotavoiyksinkertais-
taentarkastellakahdellatavalla.Ensimmäinenliittyyedistykseenja
talouteen,toinenkulttuurinesteettiseenmodernisaatioon(Bø-Rygg
1994:56).Taidehistoriastatiedämme,ettämodernisaationetujouk-
koinatoimineettaiteilijatalkoivatvastustaataidehistoriassajataitees-
savallinneitakonventionaalisiataidenäkemyksiäjakiinnittäähuo-
miota kansaan. Etujoukot luottivat edistykseen, ottivat käyttöön
uusiataiteentekemisentapoja jakiinnostuivatmyös”kansan”tai-
teesta.Samallakunkiinnostus”kansaa”kohtaankasvoi,länsimaisen
sivistyksenkannaltapoikkeaviayhteiskuntiaalettiinpitäämoder-
ninvastakohtina,sekähyvässäettäpahassa.Valistusajallaheräsimyös
kiinnostustietoakohtaansekätieteellisenjakäytännöllisentiedon
eroakohtaan(ks.esim.Molander1996),muttavainsellaistateoreet-
tistatietoa,jollaolivahvajalansijalänsimaailmassa,pidettiin”tieteel-
lisenä”.Tätänäkemystävoidaankutsuatiedonhegemoniaksi.

Elämmeparhaillaanosanamoderniayhteiskuntaa.Jokainenpai-
kallisyhteisökuuluumaailmanyhteisöönrahatalouden,teknologian
jakaikenlaistenyhteyksienpuolesta.Nykyajanyhteiskuntahaastaa
yksilönsekäpaikallisellaettäglobaalillatasolla.Yksilöonosallinen
yhteisöistä.Kuitenkinnykyaikanakorostusonyksilössäjayhteinen
tietojäämarginaaliin.Unohdammetarkastellatietojakokonaisuuk-
sien kannalta ja ihmistä osallisena kokonaisuudesta (Kuokkanen
2007:1–2).
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Onkosaamelainentietoperinnettä?

MihkkalNiillasSaraonlähestynytperinteiseentaitoonliittyväätietoa
analysoimallaperinteisenyhteiskunnanmoninaisuutta.Lähtökoh-
taon,ettävanhakantainensekätavaroidenettätöidensuhteenoma-
varainensaamelainenyhteiskuntaoliperinteinenyhteiskunta(Sara
2003:124–127),japerinteisentaidonkäsitettähäntarkasteleeperin-
teisenyhteiskunnanyhteydessä.Hänerottaatoisistaanmoniaperin-
teisiäsaamelaisiataitoja.Hengissäselviäminenolitaidoistatärkein.
Seopettisaamelaisiakäyttämäänhyödykseenpaikallisialuonnonva-
rojajamahdollisuuksia.Ihmisilläolilisäksiyksilöllisiätaitoja.Saran
mukaanpaikallisenympäristönehdoillerakentuvatperinteisettaidot
olivatsaamelaistenyksilöidenhallussahuolimattasiitä,mihinsaame-
laisryhmiinnämäyksilötkuuluivat.Taitoihinkuuluimyöstaitonou-
dattaasosiaalisiasopimuksiaympäristönkäyttämisestä,jasiihenliit-
tyvätkeskinäisenneuvomisen,kuuntelemisenjakertomisentaidot.
Sarakorostaaerityisestiluonnonjapaikkojenkäyttöönliittyviäsopi-
muksia.Kunkinseudunihmistenkeskenolivoimassamoniasosiaa-
lisiasopimuksia.Ihmisetsaattoivatsopiakeskenäänesimerkiksisiitä,
mitenympäristöäkäytetään,kukamissäkinoleileejamitätyötätekee.
Eriseuduillaasioistaneuvoteltiineritavoinjatehtiinomatsopimuk-
setesimerkiksisiitä,mitenkäsityötarvikkeitavoitiinottaaluonnosta.

Saamelaistenperinteisettaidot liittyväterityisestielinkeinoihin.
Perinteinentaitosisältääarviointitaitoa;ontärkeätietää,miksijokin
työtapaonparempikuinjokintoinen.Ontärkeääosataarvioida,mil-
loinasiaintilojajasopimuksiatäytyymuuttaajamuokata.Muutoksen
tarveilmeneeesimerkiksiihmistenarvostelessakeskenääntoistensa
tekoja.(Sara2003:124–125.)Entisajanperinteisiätietojajataitojapi-
tääkuitenkintarkastellaeritavoinkuinnykyisiä,jaihmistenonitse
saatavaantaaniillemerkitykset.Monetentisaikojenyhteiskunnanpe-
rinnöksijättämättiedotjataidotovatkäyttökelpoisiamyösnykyaika-
na,vaikkamonetelinehdot,esimerkiksiluonnossaselviäminen,eivät
enääoleyhtätärkeitä.

Joaiemminonhuomautettusiitä,ettäsaamenkielessäeioleaiem-
minollutkäsitettäárbevierru.Tämänkäsitteenpuuttuminenjoker-
too,ettäniinkauankunsaamelaisetelävätperinteenjatkumossa,saa-
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melainenperinnekuuluuheilleitsestäänselvyytenäjaseonyhtäkuin
heidänelämänsä.Perinteisetyhteiskunnateivätkutsuitseäänperin-
teisiksi(Giddens1994:66;Sara2003:127).

Alkuperäiskansojentietojataito

Onkoperinteinentietojataitosamaasiakuinalkuperäiskansantie-
to?Itsekäsitejoilmaisee,ettäalkuperäiskansantietoeioleainoastaan
perinteistätietoa.Alkuperäiskansantietoliittyyitsemääräämisoikeu-
teen;seonoikeuttamääritellätietoaitse.Keskustelussaalkuperäis-
kansoistaonotettava tarkasteluun,millaisiavaikutuksiaperinteen
käsitteenkäyttämiselläon.Onkeskusteltavasiitä,mitenperinteistä
tietoakäytetäänjaarvioidaan.

Kuva1:Perinteisessäympäristössäaluettaonjaettutarpeenmukaan.Esi-
merkkikuvassaonkoivumetsästä, jossaonpaljonkasvillisuutta,kuten
suolaheinää,pahkaajatuohta.
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Alkuperäiskansankäsitettäonvaikeamääritellätyhjentävästi,mut-
takäsitettäkäytetäänyleisestisellaisistakansoista, jotkaovatjoutu-
neettoistenkansojenhallitsemiksijakolonisoimiksi,vaikkaneovat
olleetkäyttämiensäseutujenalkuperäisiäasukkaita.Alkuperäiskan-
soilleonyhteistähaluitsemääritelläjaedistääomanyhteiskuntansa
tulevaisuuttajakehitystä.Vaikkaalkuperäiskansoillaonkinerilaiset
historiatjapoliittisettaustatjaneasuvateripuolillamaailmaa,niillä
kuitenkinonyhteisiäkokemuksiakolonisoivistavalloista.(Kuokka-
nen2007;Hirvonen2004;Helander1996).

Alkuperäiskansojentiedonhenkinenulottuvuus

RaunaKuokkanenonkäyttänytkäsitettäláhieliláhji,’lahja’puhues-
saanalkuperäiskansanyhteydestämaahantailuontoon.Käsiteilmen-
täänäkemykstä,että luonnonrunsaatantimetovat ihmisille lahja.
LáhikertooKuokkasenmielestäparhaitensaamelaistenperinteisestä
luontoyhteydestä.Ollakseenkestäväihmistenjaluonnonvälisenso-
pimuksenpitääollatasapuolinen(Kuokkanen2006:24).Luonnon
antimienjakamisessakäytetäänsanaaoassi’osa’,kunihminenpääsee
osalliseksirunsaudesta.

Kuokkanenkirjoittaa:

Kunihmistenhenkiinjääminenonollutriippuvainenmaantaasapainoi-
sestauudistumisesta,keskeisiksiperiaatteeiksiovattulleetmaankunnioi-
tusjasenkestäväkäyttösekä láhi,maanrunsaatantimet,jotkakoituvat
ihmisille,josvainihmisensuhdemaahanonotollinen.

KuokkasentapapuhualahjastasopiiSaranajatukseensiitä,ettäpe-
rinteisessäsaamelaisessayhteiskunnassaihmisettarvitsevatluontoa
säilyäkseenhengissä.Kuokkanenkorostaa,ettäihmisilläonluontoa
kohtaanmyösvelvollisuuksia,kunhekäyttävätluonnonantimia.Ih-
mistenjaluonnonvastavuoroisuusonsäilynytlahjansaamisenjalah-
jastakiittämisenrituaalienyhteydessä.Oassitarkoittaaonneataiar-
vottuaosuutta–jatoisinaanmyös”luonnonosaa”,elisiitäosaa,joka
eikuuluihmisellevaanluonnolle.Saamelaisetkäyttävätkäsitettäoassi
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melkousein,esimerkiksijakaessaansaalistalohenpyynninjälkeenja
puhuessaanhyvästäsaalisonnesta.

GreteGunnBergstrømosoittaaväitöskirjassaan,ettäkunpaikal-
listatietoajaalkuperäiskansanperinteistätietoajataitoasiirretään
eteenpäin,huomiotakiinnitetäänmyöstiedonhenkiseenulottuvuu-
teen(Bergstrøm2001:16–18).Hänmääritteleepaikallisentiedonja
perinteisentiedontarkastelemalla,millätavoinpaikallisseudunluon-
toa käytetään. Nykyaikaisen yhteiskunnan jokapäiväisissä käytän-
nöissäpyhäjaprofaani(eipyhä)erotetaantoisistaan.Alkuperäiskan-
santietoeimääritteleerojatälläperusteella(ibid20).

DuodjinkohdallaetenkinMajaDunfjeldonkiinnittänythuomio-
tasiihen,ettäsaamelaisetkäsityöläisetvaalivatjavälittäväteteenpäin
henkisiäarvoja(Dunfjeld2001;ks.myösDunfjell[sic]2003:17–23).
Henkisenulottuvuudentunnustavassayhteiskunnassatieto, taidot
jaarvotovatihmisiälähellä,janetulevatesiinmyösyhteisissämuis-
toissa.Perinteisenyhteiskunnanjatkumossaperinteistentietojenvä-
littäminentuleetärkeäksisilloin,kunihmisethaluavatkerrataentis-
aikoinaoppimaansa.Muttamerkitseekötämäsitä,ettämitäänuutta
eisynny?Uusisukupolviymmärtäätietenkinnykyisetjatulevatta-
pahtumatomientulkintojensaehdoilla,eikätietoanäintoistetasel-
laisenaan.

Tähänastion tarkasteltusitä,mitenperinteiset tiedot ja taidot
ymmärretäänsaamelaisessakontekstissa.SekäSaranettäKuokka-
senselitystenlähtökohdatovatperinteisessäyhteiskunnassa.Vaikka
Kuokkaneneikäytäkäänkäsitettäárbediehtu,molemmatkuitenkin
tarkastelevatsitä,mitenperinnetietojavoidaankäyttäänykyaikana.
Tarkasteluissanouseeesiinkysymyssiitä,ovatkotiedotvälittyneet
keskeytymättänykyajalleasti,vaionkopuhuttavapikemminkinpe-
rinteenuudistamisesta.Ennennäihinpohdintoihinsiirtymistäkä-
sittelläänsivupolkunaalkuperäiskansojentiedonjataidonhallintaa
janiitävaikutuksia,joitakäsitteenperinteinentietojataitotarkaste-
lullaon.
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Alkuperäiskansajulistus,perinteinentieto
jaalkuperäiskansojentavat

YK:ssamuutamavuosisittenhyväksyttyalkuperäiskansajulistusko-
rostaaalkuperäiskansojenoikeuttaharjoittaajaedistääomiaperintei-
tään.Itsemäärääminenontärkeää,jottaalkuperäiskansatpääsevätit-
sehallitsemaantietojajatiedontapojaomaksihyväkseen(Kuokkanen
2000).Eipuhutaainoastaanoikeuksistajokaisellaperinteisentiedon
haltijanedistääomaatietoaan,vaanjulistuspuhuuerityisestialkupe-
räiskansantiedosta,kutensen11.pykälähyvinilmaisee:

Alkuperäiskansoillaonoikeusharjoittaajaelvyttääkultturitraditioitaanja
toimintatapojaan.Tähänsisältyyoikeusylläpitää,suojellajakehittääkult-
tuurinsailmenemismuotojaniinmenneisyydessä,nykyisyydessäkuintu-
levaisuudessa.Näihinkuuluvatarkeologisetjahistoriallisetkohteet,arte-
faktit,muotoilu,seremoniat,teknologiatsekävisuaalinenjaesittävätaide
jakirjallisuus.(UnitedNationGeneralAssemblyA/61/L.67:article11)

Pykäläkorostaasekäkulttuurissapiilevänäolevaaperinnettäettä
kulttuurinelvyttämistä.Siinämainitaanhenkisetjamateriaalisetpe-
rinteet.TonySimpsonerottaatoisistaanalkuperäiskansojenperinteen
(indigenousheritage)jaalkuperäiskansojenkulttuurisenjaintellek-
tuaalisenomaisuuden(indigenousculturalandintellectualproperty).
Hännäkeeeronmyöskäsitteidencustomaryrightsjatraditionalrights
välillä(Simpson1997:21).Käsitecustomarysisältääsen,ettäalkupe-
räiskansojenperintöperustuutaitoihin,tekoihinjauskomuksiin,jot-
kanämäkansatovatvälittäneetjatulkinneetuudelleensukupolvelta
toiselle.Hänennäkemyksensämukaanalkuperäiskansojentietojen
jataitojentäytyymyöstehdätilaanykyaikaisilletiedoillejataidoille
(ibid.),janiintapahtuusilloin,kunperinteisiäkäytänteitäsovelletaan
nykyaikaistentiedontulkintojenmukaan.

Vaikkatoimintavatovatsopusoinnussaniidentraditioittenkanssa,jois-
taneovatnousseet,nevoivatmyösollayhteensopiviaalkuperäiskansojen
nykypäivänkäytänteittenjauskomuksienkanssajaheijastaaniitä.Puheen
alkuperäiskansojenoikeudestatoimiaperinteittensämukaisestipitäisisi-
tenollapuhettaalkuperäiskansojenoikeudestaharjoittaajaelvyttääkult-
tuuriperinteitäänsamallaomaksuennykykäytänteitä,joitahepitävätyh-
teensopivinakulttuurinsajatkuvuudenkanssa.(ibid.21).
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Tavat jakäytänteetovatsiismukanacustomaryrights-näkökul-
mastanykyajansoveltamisessaperinteeseenjaperinteensoveltami-
sessanykyaikaan.Perinteisetoikeudet(traditionalrights)puolestaan
ovaterityisiäoikeuksia, jotkakoskevatainoastaanperinteenkanta-
jia(ibid.21).Tämänasianvoiymmärtääniin,ettäalkuperäiskanso-
jentuleeesittäähistoriallisiatodisteitasiitä,ettäperinteetovatolleet
olemassajoennenkuinniihinonollutlakeihinkirjattujaoikeuksia
(ibid).Simpsoninmainitsemattavatjakäytänteetovatsitä,mitäPo-
lanyionRolfinmukaankutsunutperinteeksi(Rolf1991:142–163).
KutenSimpsonosoittaa,tämäpykäläedustaatotuudenmukaistaja
eläväänäkökulmaaalkuperäiskansojenkulttuuri-jayhteiskuntaelä-
mään,seesittääperusteitajavahvistaakulttuuristaitsetuntoa(Simp-
son1997:32).Alkuperäiskansojenkorostettuoikeusomiintietämisen
tapoihinantaamyöshyvänperusteenpitääylläperinnetietoajape-
rinteitäylipäänsä(ibid:33).

Perinteen(saam.árbevierru,engl.tradition)jatavan(saam.dáhpi,
engl.custom)käsitteetonsyytäerottaatoisistaan.Käsitetapakorostaa
nähdäksenienemmänsellaistatoimintaa,mitäihmisetovattehneet
kauanaikaajamitäonsovellettueritilanteisiin.Simpsontekeeeron
myösperinteistenoikeuksienjatapaoikeuksienvälillä:

Esimerkiksikäsite“tavanmukainen”viittaasiihen,ettäalkuperäiskansan
kulttuuriperinnönlähtökohtanaovatuseidensukupolvienajanvälitetyt
jauudelleentulkitutperinteisettiedot,käytänteet jauskomukset.Vaik-
katoimintavatovatsopusoinnussaniidentraditioittenkanssa, joistane
ovatnousseet,nevoivatmyösollayhteensopiviaalkuperäiskansojenny-
kypäivänkäytänteittenjauskomuksienkanssa,jaheijastaaniitä.(Simp-
son1997:21.)

KäsitetapaviittaaSimpsoninmukaansiihen,ettäperinneonmu-
kautunutyhteiskunnanmuutoksiinjasitämyötenjatkuvastiajan-
kohtaistunut.Häntarkoittaa,ettämyösperinnevoimuuttuasekäsi-
sällöltäänettämuodoltaaanihmiselämänmuutostenmyötä.Perinne
kuitenkinmukautuumuutostenehtoihinvähemmänkuintapa.Rolf
puolestaanväittää,ettäperinneeimuutupaljoakaanjajosmuuttuu,
sitäeienäävoikutsuaperinteeksi.Tästävoidaanpäätellä,ettäperinne
voirajoittaaihmistenaikomuksia;kuitenkinperinnerajoittavuudes-
saankinvoiolladynaaminenjaihmistenelämäänsopeutuva.Myös
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Hobsbawnerottaatoisistaanperinteenjatavan.Hänenmukaansape-
rinneonkäytäntö,jokailmaiseesuoraan,mikäonhyväksyttyä.Siinä
onainamukanarituaalinenjasymbolinenulottuvuus, johonnor-
mitjaarvotovatkiinnittyneet,janiinseonnistuusaavuttamaanjat-
kuvuuden(Hobsbawn1983:1).Hänselventääasiaansaesimerkillä:
Kaikkimihinliittyysymboliikkaa,esimerkiksise,ettäihmisetkäyttä-
vätjonkinlaisiavaatteitatietyissätoimissa,onperinnettäjakaikkimi-
käliittyynäihintoimiin,ontapaa.

MyösSimpsonerottaatoisistaanperinteenjatavankäsitteet.Hänen
mukaansaperinteisilläoikeuksillaontiettytarkoitus:

Käsite”perinteinenoikeus”tarkoittaa,ettälakiinperustuvatoikeudetvoi-
vatliittyäainoastaanniihinalkuperäiskansankulttuurinkulttuurisestivä-
litettyihinulottuvuuksiin,jotkaovatsopusoinnussamuinaistenuskomus-
ten,käytänteittenjatietojenkanssa.(Simpson1997:21).

Simpsonnäyttäätarkoittavan,ettäperinneonahdastapajaettäal-
kuperäiskansojenkulttuurisistaoikeuksienkannaltatapaonpaljon
dynaamisempikäsitekuinperinne.Rolfinmääritelmätaasonkohdis-
tettuerityisestiniille,jotkaeivätsyystätaitoisestaolevoineetsäilyt-
tääperinteitään.HänentekemänsäeroeiolesamakuinHobsbawnin
tekemä.Simpsonnäkeeperinteenenemmänkinkaventavankulttuu-
risia käytänteitä ja tavan puolestaan vähentävän mahdollisuuksia
nähdäpoikkemia”aitoina”pidetyistäkäytänteistä;taiainakinautent-
tisuudenkysymysnouseehänelläesiin.Perinteenkäsitevoitodellakin
ollaahdassilloin,kunontärkeäätuodaesiinkulttuuristenkäytäntö-
jensoveltamismahdollisuuksia.Voidaanesimerkiksiajatella,ettäkun
saamelaista luohtia,’joikua’onyhdistettykaikenlaistenmuidenmu-
siikkienkanssa,seonsilloinsiirtynytuusienmahdollisuuksientilaan,
jotavoivathyödyntääsekäne,jotkaovat”aina”joikanneetjane,joilla
eioleollutjoikaamiseenmitäänyhteyttä.

Alkuperäiskansajulistuksen12.pykäläehdottaa,ettäalkuperäis-
kansoillaonoikeuskäyttääjaharjoittaaomiahenkisiäperinteitään
sekä oikeus käyttää ja säilyttää seremoniallisia esineitään (United
NationGeneralAssemblyA/61/L.67:article12).
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Alkuperäiskansojenperinteisentiedonjataidonmääritelmäänliittyy
osanaperinteisentiedonjataidonkäsite,muttasiihenkuuluulisäksi
myösalkuperäiskansojenoikeusasuinseutuihinsajaoikeushallitatie-
toajataitoa.Alkuperäiskansojentietoeirajoituvainperinteisiintie-
toihinjataitoihin,vaanonkyseenemmästä.Alkuperäiskansajulistus
korostaa,ettäalkuperäiskansantiedonmääritelmäänkuuluuoikeus
edistääperinteitäjatapoja.

Seuraavassatarkastellaan,mitenduodjivoiedistääperinteisentie-
donjataidonkäsitteenymmärtämistä.Tässäonhaluttukäyttääni-
menomaannäitäkäsitteitä,vaikkaontiedossa,ettäniidenkohdal-
la saattaa tullaesiinepäselvyyksiä.Käsitteitä tieto(diehtu) ja taito
(máhttu)käytetäänpitäenmielessäse,ettätietoajataitoaonjollain
tavoinsiirrettyeteenpäin.Aluksikerrotaan,mitenkäsityöntekijät
ymmärtävätperinteennoudattamisen,seuraavaksikäsittelläänpe-
rinteenmuokkaamista, jalopuksitarkastellaanperinteenvälittämi-
senprosessiajasitä,millaisiavälittämisentapojajasisältöjäsiinätu-
leeesiin.

Perinnetiedot,perinnetaidotjakäsityö

Mitenperinteenkäsitevoidaanymmärtääkäsityönyhteydessä?On-
koperinnetiedossajotainsellaista,mikäonmenneestäajastalähtöi-
sintaimikäonenemmänsidoksiamenneeseenaikaankuinnykyai-
kaan?Kunperinnettäonsuullisestijatekojenkauttasiirretty,ihmiset
ovattulkinneetjaedistäneetsitäomanymmärryksensämukaan.Se
onmuuttunut,muttasamallasejatkuu.

Millainenyhteysperinteisillätiedoilla jataidoillaonkeskenään,
kunkyseonalkuperäiskansantiedoistajataidoista,jamillaisiarajoi-
tuksiatuleevastaan,kunalkuperäiskansatkäyttävätjaedistävättieto-
jaomillaehdoillaan?Kunperinneonesine,nouseeesiinkysymys,voi-
koesinesinänsävälittäätietoavaionkoesinetiedonvälityksenkeino
taimenetelmä.Vaionkoesinesymboli,jokajollaintasollaviittaakult-
tuurintaakse?Yksijasamaesinevoiollatiedonsiirronväline,tiedon
jataidonhallinnnantulosjalisäksikantaatietoaitsessään.Palaamme
hetkenpäästätähänasiaan.
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Perinteisessätiedossajataidossavoiollamontatasoa.Keskustelus-
saperinteenvälittymisestäontärkeäkäsitelläjatkuvuuttajakatkok-
sia.

– Käsityönvalmistaminen,jollaonjatkuvuutta
– Käsityönkäyttötarkoitus,jollaonjatkuvuutta
– Entisaikojenkäsityöt,joidemuotoonuudistunut
– Entisaikojenkäsityöt,joidenkäyttötarkoitusonuudistunut

Kysyinväitöstutkimustanivartenmuutamiltasaamelaiseltakäsi-
työläisiltä,mitenheymmärtävätperinteisenkäsityön(Guttorm2001:
148–171).”Katarina”,yksiinformanteistanivastasi:

Kulttuurinsäilyminen.Tunnenkäsityönläheiseksi.Käsityöonosaelä-
määnijahaluanpuhuasiitä.(Guttorm2001:164).

”Katarina”näkeekäsityöntekemisenprosessina,jokavoiollayksikei-
nosäilyttääkulttuurineritasoja.Samallahännäkeekäsityöperin-
teenjonkinlaisenasäilyttämisensymbolina.Sarahuomauttaaperin-
netiedosta ja-taidostakirjoittaessaan,ettäperinteisessäyhteisössä
eioletietoa,joseioletarvettasiihen(Sara2003:124–125).Yhteisö
käyttäälähiympäristönluonnonantimia,koskakaikillaontarveelää.
Nykyajansaamelaisetkäsityöläisetovattietoisiasiitä,ettänykyaika-
navalmistettavatperinteisetkäsityötovatolleetperinteisessäyhteis-
kunnassatärkeitäselviytymisvälineitä(Guttorm2001:148–164).He
mainitsevatkonkreettisestivaatteita,veitsiäjakauhoja(ibid148).”Ir-
ma”näyttääerästäkauhaa(guksi)jasanoo:

Esimerkiksitämäguksionperinteinen,vaikkaolenlaittanutsiihenuusia
materiaaliaaleja[…]Muuten,joskäsityönmateriaalijamalliovatperin-
teisiä,silloinseminunmielestänionperinteinenkäsityö.(Guttorm2001:
149.)

Käsityöläisetuskovat,ettäsaamelaisetkäsityötvoivatsamallaolla
myösnykyaikaisiataiettäniillävoiollanykyaikaisiamuotoja.Työs-
kentelyperustuuperinteiseensaamelaiseenkäsityöhön,jakunkäsi-
työläinenvalmistaasellaistakäsityötä, jollaistaonvalmistettumyös
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perinteisessäyhteiskunnassa,niinmyösvalmistusprosessionitses-
täänselvästiperinteinen.Näin”Ibba”selvittäätätäasiaa:

Ihminenantaaitsensäkokonaan[perinteisenkäsityöntekemiseen,kirjoit-
tajanlisäys].Seonmeidänkulttuuriamme.Seonmeidän,koskasenon
perinteistä.Meidänesi-isämmeovatluoneetsen,minunáhkojaadlaovat
luoneetsen,minunisänijaäitiniovatluoneetsen.(ibid148).

Ibbakorostaa,ettäitsekäsityöntekeminenonsaamelaistaperin-
nettä,eikäperinteessäoleoleellistase,mitäsiitäseuraa.Hänpitää
perinteenäitsetekemistä, jaymmärränhänenajatuksesaniin,että
hänenmielestäänitsekäsityöntekemisenprosessikorostaakulttuu-
rinjatkuvuutta.Ibbanmainitsematperinteisetesineetovatperheen
yksityisomistuksessa,suvunhallussataisaamelaistenhallussa.Semi-
käkäsityöntekemisestä”seuraa”,Ibbaalainatakseni,onsaamelaista
kulttuuria,jonkakantajahänonhenkilökohtaisestijajonkahänon
perinyt.

JosIrmanjaIbbannäkemyksiäverrataankeskenään,voidaanhuo-
mata,ettämolempienmielestäperinneliittyyesineisiin.Guksionesine,
jotaonvalmistettuaikaisemminjajotasaamelaisetovatvalmistaneet.
Käsityöläiset ymmärtävät perinteeksi sekä käsityöesineet sinän-
säettäniidenvalmistamisenjakäyttämisen.Josperinnetietoatar-
kastellaanprosessina,nähdään,ettäitseguksionperinteensisältö.Sa-
mallasemyösvälittäätietoa,jotaguksissanäemmejatulkitsemme.
Katsomme,mitäguksimeillekertoo.

Uudettiedonlähteet–mihinnepystyvät?

Palaammetarkastelemaansitä,mitenvoimmekäyttääperinnetietoa.
Lähtökohtammetieto,jokaonvälittynytmeilleesineidenvälityksellä
taisuullisestikysymmenyt,onkokäsityötaidossajasiihenliittyneessä
tiedossajatkuvuutta.Perinnetiedonkerääminenjavälittäminenkir-
jallisestivoiollamerkkinäsiitä,ettävälittymisessäeiolejatkuvuutta,
vaanjonkinlainenkatkos.Giddenskutsuutällaistailmiötädiskonti-
nuiteetiksieliepäjatkuvuudeksi.Setarkoittaa,ettävälittymineneita-
pahdusuoraan,jamuistosaauudenmerkityksen.Englanninkielessä
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erotetaantoisistaanmemoryjarecall.Nämäkäsitteetvoisiehkäkään-
tääruumiilliseksimuistoksi(saam.rumašlašmuitu)jamieleenpalaut-
tamiseksi(saam.muittašeapmi).

Esimerkki:MuuanJokkmokissaasuvamiesolialkanutvamistaa
rekiä.Kuulinhänenkertovanradiossa,ettähänolialkanutpitääsaa-
melaisenreenvalmistamisenkursseja.Kuuntelin,mitähänkertoitai-
tonsaoppimisesta.Ihmettelin,mitenkäolimahdollisesta,ettähänoli
hetioppinutreenvalmistustaidon,vaikkaeiolluttehnytyhtäänrekeä
aikaisemmin.Hänkertoi,ettäoli lapsenaollutapulaisenarekiäte-
kevälleisälleen;hännoutiisälleenkaikenlaisiatarveaineitajaseura-
siisänsätyöskentelyä.Hänkuuli,mitenisäainaneuvoi,ettänytpitää
hakeafiera jamuitatarvikkeita, jasillätavallahänolityöskentelys-
sämukana.Lisäksihänkorjasirikkimenneitärekiäisänsäapuna.Isä
neuvoipoikaansasuullisestijaomallaesimerkillään.Poikapääsikäyt-
tämäänrekiäjakorjaamaanniitä.Muttahäneiollutkoskaanollut
valmistanutuuttarekeäenneneläkkeellepääsyään.Tajusin,ettäreen
korjaaminenolimiehellävarmastimyösruumiillisessamuistissa,sil-
lähänonitseollutrekityömaalla.Kunhänenpitiitse50vuottamyö-
hemminvalmistaareki,hänentäytyimuistellaisänsäneuvoja,palaut-
taamieleensäisänhuomioitajalisäksitarkastellarekiä,jottahänitse
oppisivalmistamaanniitä.Miehentarinastasaatoinpäätellä,ettäse-
kähänitseettähänenisänsäolivatkäyttäneetrekeäjatienneet,miten
reenpitääkulkealumessa.Kunhänaikuisenaalkoivalmistaarekiä,
hänenomatrekensäolivatapunakäsityötaidonmieleenpalauttami-
sessa.Rekioliväline,jonkaavullahänsaattoimuistaasekäkäsityön
tekemisenettäsenkäyttämisen.Reentekijälläolisiiskaksiapuneu-
voa,joidenavullahänsaattoiuusintaaperinteistätaitoa:hänolinäh-
nytisänsätyöskentelevänjahänelläolivanhojarekiä,joitahänsaat-
taatarkastella.AbjørnKlepperottaatoisistaannämäkaksiapuneuvoa
senperusteella,ettäedellinenedellyttäähenkilökohtaistayhteyttä,jäl-
kimmäinentaasei(Klepp1980:204).Kunkäsityöläinenalkaatehdä
käsityötä,hänsamallauusintaaperinnetaitoa.Perinneedellyttääin-
himillistäyhteyttätaidonvälittymiseksi.Muttamyösitseesineonpe-
rinnetiedonvälittäjä(ibid.)japerinnetiedonlähde.

Toinenesimerkki:Eräsoppilaanikertoiminulle,ettäkunhänen
täytyihapsuttaaomanhääpukunsahuivi,hänenpitipurkaavanhan
huivinhapsujaoppiakseenitsesolmimaanniitä.Häneiollutkoskaan
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oppinuthuivinhapsuttamistaeikähänelläollutketään,joltahänolisi
voinutkysyäneuvoa.Hänenperinnetietonsaolisidoksissaesineeseen
jasenkäyttöön,jahänyrittisaadahaltuunsakäsityöperinteensisäl-
tämäntiedonalkamallaitsesolmiahapsuja.Huiviolitiedonvälitty-
misenvälikappale.Hänenlähiympäristössäänhuivinhapsuttamisen
taitoolikatkennut,muttahuivinkäyttämisentaitoolisäilynyt.Silloin
valmishuivitoimi”kirjoituksena”,jonkaperusteellahänsaattoinäh-
dä,mitenhuivipitäähapsuttaa.

Joillakinpaikkakunnillasaamelaiseteivättunnekäsityöntyötapoja
eikäympäristössäolenähtävilläkäsitöitä.Silloinvoisanoa,ettäkäsi-
työnvalmistamisessajakäyttämisessäonkatkos.Esinevoilöytyäjos-

Kuva2:Voimme
katsomallaoppia
joitakinkäsityön
ulottuvuuksia,
esimerkiksikäsi-
työnkäyttöä,ja
toisaaltavoimme
katsomallaoppia
hallitsemaankä-
sityötaitoa.Vaik-
kasaamelaiset
ovatlopettaneet
peskienvalmis-
tamisen,niiden
käyttämisentaito
onsäilynyt.Näin
myösniidenom-
pelemiseenliit-
tyväätietoavoi-
daansäilyttää.



386

GunvorGuttorm

tainsäilöstäjapäätyävanhanperinteen”kirjalliseksi”lähteeksi.Jos
käsityötäaletaantaasvalmistaajasitäkauttauusiakäsitöitäalkaataas
ilmaantuasaamelaistenkeskuuteen,silloinkäsityöperinneonelvy-
tetty.Nämäesimerkitosoittavat,ettäonolemassaerilaisiakatkoksia:
katkoksiaesineenkäyttämisessäjakatkoksiavalmistamisessa.Kunjo-
tainperinnettäelvytetään,perinnesaauudenmerkityssisällön,jossa
arvostusonyleensätärkeälläsijalla.

Uudelleenrakentaminen

Jotkunentisaikojentiedotovatomanaaikanaan–jollointietoaon
käytettyjavälitettyeteenpäin–olleetperinnetietoajataitoa.Nyky-
ajaltaonesimerkkejäsiitä,ettäotammeuudelleenkäyttöömmetiet-
tyjätapojajaesineitä,jotkaovatjojääneetkäytöstä,vaikkaniitävielä
löytyykinihmistensäilöistäjaniidenkäyttämisestävoilukeakirjalli-
suudesta.Voikosilloinsanoa,ettäneovatnykyajanperinnettä?Kaikki
saamelaisenkäsityönosa-alueeteivätsuinkaanoleenääkäytössäny-
kyajanarjessa.Perinnetiedonkäyttöönottamisessaoneroja.Onsel-
laistaperinnetiedonkäyttöä,jokaonollutvoimassanykypäiväänasti
jaonkatkoksenjälkeenkäyttöönotettuaperinnetietoa.Kutsunnäitä
käyttööonottamiseneritapojarekonstruktioksi jahengenelvyttämi-
seksi.

Kosimisenjahäidenkontekstistaonhyviäesimerkkejäsiitä,mi-
tenrituaalivoisaadauuttasisältöä,jotajoidenkinmielestävoikut-
suafolkloreksi.GreteBergstrømonkäyttänytkäsitettäuusperinne
(retradisjonaliseren), jokahänenmielestäänheijastaamoderniteet-
tia.(Bergstrøm2001:116).Uusperinnemerkitseeperinnetietojenja
taitojenuudelleentulkintaa,soveltamistauusiintiloihinjasoveltami-
senkauttasyntyneitänykyajanmallejajatapoja.Kosimisenvoinäh-
dämyösnäytelmänä.Näytelmällisiäudelleentulkintojaeikuitenkaan
ainavoikutsuaperinteeksi.Perinteenvälittämisessäonnimittäinyksi
ehto:se,ettäjotainonkestänytnykyaikaanasti.

Kristine Nystad näkee kosiomatkarituaalin käyttöön ottamisen
kulttuurinuudistumisena(Nystad2004:196).Mitensittenvoitie-
tää,onkojokinrituaalitaitoimi”tosi”vaiteeskennelty?Käytännölli-
nentieto,jokaonvälittynytsukupolveltatoiselle,eiolevälittynytvain
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siksi,että”niinontehtyaina”,vaanseonmyösmuuttunutsitämukaa
kuinihmistenvälisetsopimuksetovatmuuttuneet.

Sarvilakkionesimerkkikäsityöperinteenkatkeamisestajauudel-
leenkäyttöönottamisesta.Sarvilakkiolisaamelainennaistenpäähi-
nemalli,jokaolikäytössäsuunnilleen1700-luvunkeskivaiheilta1900-
luvunalkuunasti(Guttorm2007:205–228).Senkäyttöaikaolinäin
ollennoin150vuotta, javoisanoa,ettätuonaaikanasaamelaisilla
naisillaolitapanavalmistaajakäyttääsarvilakkeja.Nykyaikanakin
onvielämuutamia, jotkamuistavatsarvilakkienkäytönjaosaavat
kertoa,mitenniitävalmistettiin, jahetietävätlisäksisenkin,miten
erityisethäälakitjalastenlakiterotettiintavallisistaarkilakeista.Saa-
melaiseteivätkuitenkaanenäävoiomienruumiillistenkokemuksen
kauttakertoayhtätärkeääsarvilakinkäyttöönliittyväätietoa,jokaon
ehkäjäänytheillemuistiinmuullatavallajajonkaheovatkuulleetja
perineet,nimittäinsitä,ettäsarvilakkion”syntiä”.Tämätietokertoo
mahdollisensyynsiihen,ettälakkionjäänytpoiskäytöstä.Sarvilak-
kejakatsomallavoimmenykyaikanatulkitajaselittäälakkiperinteen
kehitystä.Lakititsessäänkertovatsiitä,millätavallaneonvalmistettu
jaminkämuotoisianeovat.Voimmemyösommellalakkejajanäin
huomataniissäjoitainpuolia,joitaemmetäysinymmärtäneetpelkäs-
täänkatsomalla.Voimmelaajentaatietoammelukemallatoistenkir-
joituksialakeista,tulkitaniitä,katsoaniidenkuviajne.Muttakaiken
tämänjälkeenkinmieleemmevoijäädäepäselvyyksiä.Josnytalamme
ommellasarvilakkia,niinhuomaamme,ettäolemmerekonstruoineet
vanhanmallin,muttaolemmekoelvyttäneetvanhan”perinteen”?Jos
päättelemme,ettäonkysevanhanelvyttämisestä,tuleeesiintoinen
kysymys:minkäajanperinteestäjaminkäseudunperinteestäonky-
se?Huomaamme,ettävoimmejollaintavoinselittäälähteiden(sar-
vilakit,tekstitjakuvat)perusteella,millainensarvilakkioli,mitenja
milläseuduillasitäkäytettiinjamillainenmerkityssilläolientisajan
naisille,kutenolen tehnytkirjoituksessani”Ebmosnissonolmmoš
dárbbašahámálašgahpira–ládjogahpiriidhámitjahearvvat1800-
loguálggus”(Guttorm2007:205–228).Muttaemmevoitäysinsel-
vittää,mitenlakinmuotoonkehittynytjamitensitäonkäytettyeri
konteksteissa.Voimmeesittäävainarveluja(ibid:225–226).Olenkin
arvellut,että1800-luvunalunlakinmalliinkuuluiharvempiaosasia
kuinnykyiseen.Onvaikeakutsuanykyaikanavalmistettusarvilakkia
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”perinteiseksi”lakiksi,koskatiedoteivätolevälittyneetsukupolvelta
toiselle.Kunnykyaikanataasalammevalmistaasarvilakkeja,emme
elvytävanhaaperinnettä,vaantulkitsemmevanhaaperinnettänyky-
ajansilminjaannammesilleuudensisällön.Jostämätaitotaassiirtyy
eteenpäinjaotetaankäyttöön,siitävoitullauusperinnettä.

Kunyhteisöönilmaantuurefleksiivisyyttä,silloinperinneastuu
uusienmerkitystentilaan.Millainenyhteysjamerkitysperinteilläon
nykyaikana?Perinteitäkäytetäännykyisintulkitsemalla,kokeilemalla
taiselittämällä,miksiniidensäilyttäminenontärkeää(Thörn1999:
27;Giddens1994:60–63).Esimerkiksisarvilakkejakoskevattiedot
ovatarvokkaitaosanayhteistähistoriaammejamuotoiluhistoriaam-
mesamallatavoinkuinmuutkinmuotoilunhistoriat, joidenavul-
la ihmisethahmottavatnykyaikaa.Kunnykyaikanatarkastelemme
menneenajanperinteitäjarakennammeniidenperusteellauusia,sil-
loinotammetietoaitsellemmetakaisinjahallitsemmesitäomillaeh-
doillamme.

Tietojenvälittyminenkäsitöidenjakäsityön
tekemisenvälityksellä

Alussaosoitettiin,ettäperinneedellyttäätietoa,jollaonjatkuvuutta.
Siinäonosia,jotkaseuraavatprosessia.Rolfinnäkemyksenmukaan
perinteenpitääollavälittynyttä,jossitäyleensäkutsutaanperinteeksi
(Rolf1991:140).Semerkitseemyös,ettätiedolle,jokanäintuleevä-
litetyksi,karttuujatkoa.MuttaRolfnäkeemyös,ettäsisällön,välitty-
misenjalopputuloksenkeskentäytyyollajatkuvuussuhde.Se,millai-
nensisältötiedollaon,ontärkeääsenkannalta,millaisiavälittämisen
keinojavalitaan.Onmonenlaisiasisällönvälityskeinoja,nevoivatolla
verbaalisia,teknisiätaiesineellisä(esineitä,jotkasellaisinaanvälittä-
vätjotakin).

Väitöstutkimuksessaniesimerkkinäolináhppi.Seonlypsyssäkäy-
tettävä perinteinen lypsykauha. Itse náhppi on sisältö, jos perin-
neymmärretäänesineidenkautta.Náhppi-perinteenjatkuvuudessa,
senvälittymisessäsukupolveltatoiselleonerikeinoja:raaka-aineiden
hankkiminen,valmistaminenjakäyttäminen.Ensiksionkatsottava,
mitenperinteistänáhppiakäytetäänlypsettäessäjakuinkanáhppion
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toiminnassalypsämisenvälineenäjatyökaluna.Se,jokaosaalypsää,
välittääkyllähänkinperimäänsänáhppia,muttakorostustaidonsiir-
tämisessäonlypsämisessä.Hänmyösneuvoo,mitennáhppiatäytyy
käsitellä,jottalypsäminenonnistuu.Hänenpitäämyösarvioida,mil-
lainennáhppionhyvälypsämiseenjahänenpitääneuvoasitä, joka
aikoovalmistaalypsäämiseenkelpaavannáhppin.Seuraavaaskelon
se,ettänáhppiitsessäänonlopputulos,janáhppinvalmistaminenta-
pahtuutiedonvälittämisenhengessä.Lypsytaitoontärkeänáhppin
valmistuksessa,jatässäyhteydessävoikinajatella,ettälypsäminentoi-
miikäsityöntekemisenvälikappaleena.Náhppinvalmistuksenollessa
prosessijanáhppinitsessäänperinnetaidonvälittämisenlopputulos,
myöstarveaineetjaniidenhankintaovattärkeitätaitoja,janepuoles-
taanovatsidoksissapaikallisenseuduntuntemukseen.Edelläonto-
dettu,ettäkäsityöntekeminenonkeinojanáhppiontiedonvälityksen
prosessinlopputulos.Muttajostänäänjoku,jokaeiosaavalmistaa
náhppia,haluaisielvyttääsenvalmistamisentaidon,edellyttääköse
henkilökohtaistayhteyttäjonkunkanssa,jokaosaaneuvoahäntä?Jos
reenvalmistuksestaonkuvattuelokuva,eiköolemahdollistatoimia
senmukaan,kunvieläitseesineonoppimisenapuna?Seontietenkin
mahdollista,jaonkinsyytäkorostaa,etteiperinnetaidonmotoriikan
välittäminenainaedellytähenkilökohtaistayhteyttä.Sereentekijä,
jostaaiemminonkerrottu,käyttäämuistoaisästäänjaitserekiäapu-
nakäsityöntekemisessä.MyösKlepp,jokaonkirjoittanut,mitenpe-
rinnetietosiirtyyesineidenvälityksellä,näkeetämänulottuvuuden
japäättelee,ettätiedonvälittämisenerikategoriatpikemminkintoi-
mivatkaavioinakuinkuvaavatkokovälitysprosessin”totuutta”(ks.
Klepp1980:204–205).

Mutta jos náhppia ei käytetä nimenomaan lypsämiseen, silloin
náhppieiolelypsytyökalu.Merkitseekösesilloinsitä,ettäperinne-
tietojataitokatkeaa?Ettänáhppinvalmistustaeivoikutsuaperin-
netiedoksi ja-taidoksi, jostyö, jonkavälineeksiesineontarkoitet-
tu,eienääoletarpeellista?Onulottuvuuksia,jotkajatkuvat,vaikka
käsinlypsäminenonloppunut.Náhppinvalmistaminenjatkuu,saa-
melainenmuotoilujatkuujasaamelainentapaarvioidamuotoilua
jatkuu.Väitän,ettävaikkanáhppionalunperinvalmistettulypsyä
varten,seonsamallaedistänytsaamelaistenkykyäarvioidamuotoi-
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lua.Vaatimienlypsämisenkäytäntöloppuijo1800-luvunlopussatai
1900-luvunalkupuolella,muttasaamelaisetovatjatkaneetlypsykau-
hojenvalmistusta.Näinitsekäsityötaitoontullutsisällöksiperinne-
tiedonja-taidonsiirtämisessä.Lypsäminentaasonolennaistatietoa
náhppinvalmistustaitoaopettelevillekäsityöläisille,jasenheoppivat
kokeneiltalypsäjiltäjalypsytaidonvälittäjiltä.Niinvoimmepäätellä,
ettäperinnetaitojatkuusilloin,kunprosessinlopputulosonnáhppi.
Sopimustarkoituksenmukaistamuotoilustavoitullahyvinlähellesitä
sopimusta,jokaolivoimassasillon,kunnáhppiolilypsämiseenkäy-
tettyväline.
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Ihmisoikeustutkimusjasaamelaiset

TimoKoivurova

Johdanto

Saamelaistenjamuidenalkuperäiskansojenyhteiskunnallinenasema
onlähtökohtaisestijännitteisessäsuhteessaihmisoikeuksiin.Saame-
laisilla,kutenmuillamaailmanalkuperäiskansoilla,onjovuosisatoja
ollutniidenomatapaoikeuteenpohjautuvaoikeusjärjestelmänsä.Ih-
misoikeudetpuolestaanovatkehittyneetvastatoisenmaailmansodan
jälkeenkansainvälisestiturvattuinaoikeuksina,janiidenhistorialli-
nentaustaideologiaonvoimakkaastisidoksissaeurooppalaistenkan-
sojenkäsitykseentoimivastajaoikeudenmukaisestayhteiskunnastaja
siitä,mikäoikeudenjaoikeusjärjestyksenroolitässäyhteiskunnassa
tulisiolla.1

KunihmisoikeusnormistoalkoikehittyäerityisestiYhdistyneis-
säKansakunnissa(YK)toisenmaailmansodanjälkeen,tämäjännite
tuliselvästiesiin.YK:n1948Ihmisoikeusjulistusjamuutkansainvä-
lisetihmisoikeusasiakirjatperustuivatajatukseen,ettäyhteiskunnat
kehittyvätparhaiten,kunkaikkienniidenjäsentenmuodollinenja
tosiasiallinentasa-arvovarmistetaan.Tämäei jättänyttilaavähem-
mistöryhmientaialkuperäiskansojenoikeuksienedistämiselle,joten
ihmisoikeusnormistotoimipääosinyhteiskunnallisenavoimana,joka
pyrkisulauttamaanalkuperäiskansatjavähemmistötyhteiskunnan
valtaväestöihin.Toisaalta,kunalkuperäiskansojenliikejärjestäytyija
alkoiaktiivisestiajaaihmisoikeuksiaanerityisestiYK:nsisällä,nesaa-
vuttivatnopeassatahdissamoniatavoitteitaanjuuriihmisoikeusjär-
jestelmänkautta.Tällähetkelläalkuperäiskansatitsepitävätihmisoi-
keusjärjestelmäähyvinsuuressaarvossa,koskasetakaaniillemonia
eritasonoikeuksia jaturvaajaedistääniidenoikeudellistaasemaa
suhteessavaltioon,jossaneasuvat.
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Tässäartikkelissatarkastellaanensinlyhyestisaamelaisiakoske-
vanihmisoikeustutkimuksenhistoriaajanykyistätilannettaSuomes-
sa.Oikeustieteessäsaamelaisiakoskevatutkimusvoitapahtuamonen
erioikeudenalannäkökulmasta(esimerkiksivaltiosääntöoikeuden
taioikeushistorian2)taitutkimallasaamelaistenomiaoikeuskäsityk-
siätaiheidänomaatapaoikeuttaan.3Nopeimminkehittyväoikeus-
tieteellisentutkimuksenaluesaamelaistennäkökulmastaovatkui-
tenkinihmisoikeudet,jotkanykyääntakaavatsaamelaisillejamuille
alkuperäiskansoilleoikeuksianiidenasuinvaltioissa.Tärkeääonmyös
pohtia,onkoihmisoikeustutkimusylipäätääntärkeätieteellinentut-
kimusalasaamelaistennäkökulmasta,jajoson,niinmitenihmisoi-
keustutkimusvoiedistäämuutasaamelaisiinliittyväätieteellistätut-
kimusta.

Tämänjälkeenpohditaantarkemmin,minkälaiseentutkimuksel-
liseenparadigmaanihmisoikeustutkimussijoittuuoikeustieteenyh-
tenäosa-alueena.Koskaihmisoikeustutkimusonosakansainvälisen
oikeudentutkimusta,se jakaanehaasteet jamahdollisuudet, joita
kansainvälisenoikeudentutkimuskohtaa.Ihmioikeustutkimuksen
tutkimusmenetelmäähavainnollistetaantarkastelemalla,minkälai-
siaoikeuksiaKansalais-japoliittisiaoikeuksiakoskevayleissopimus
(KP-sopimus)4antaaalkuperäiskansoille.Tämänsopimuksenartik-
lojentutkiminenhavainnollistaaihmisoikeustutkimuksenmetodiaja
sentutkimuskohteendynaamisuutta.Esimerkilläpyritäänavaamaan
muillesaamentutkimuksenosa-alueilleniitähaasteita jamahdolli-
suuksia,joitaihmisoikeustutkimukseensisältyy.

Ihmisoikeustutkimusjasaamelaiset

VaikkaSuomionollutaktiivisestimukanaYK:nihmisoikeustyössä,
ihmisoikeudetnousivatSuomenoikeusjärjestyksessäkeskiöönvasta
kunSuomituliEuroopanihmisoikeussopimuksenjäseneksivuonna
1990.5EuroopanihmisoikeussopimussaatettiinSuomessavoimaan
laintasoisena,jasilläolikaikistaSuomenratifioimistaihmisoikeus-
sopimuksistavoimakkainvaikutusSuomenoikeusjärjestykseen.Tä-
mäjohtuupääasiassasiitä,ettäsopimustavalvovaEuroopanihmisoi-
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keustuomioistuintekeeoikeudellisestisitoviapäätöksiä.Ihmisoikeu-
detalettiintämänjälkeenottaapaljonvakavamminSuomessa,mikä
vuorostaannäkyimyösihmisoikeustutkimuksenaktivoitumisessa.

Tähänsamaanajankohtaanajoittuumyösvähemmistöjenjaalku-
peräiskansojenoikeuksienyleinenarvonnousukansainvälisessäpoli-
tiikassa.Erityisesti1989ILO:nalkuperäiskansasopimuksenvalmistu-
minen6javuoden1992YK:nvähemmistöjulistuksen7hyväksyminen
viitoittivattietänäkemykselle, jonkamukaanyhteiskuntaonkestä-
vämmälläperustalla,kunvähemmistöjenoikeuserilaisuuteentun-
nustetaan.

Nämämolemmatoikeudellisestimerkityksellisetkehityskulut–
jotkaliittyivätlaajemmassakatsannossakylmänsodanpäättymiseen
–avasivattiensuomalaisellevähemmistö-jaalkuperäiskansaoikeus-
tutkimukselle.SuomessatienraivaajinatoimivatPohjoisenympäris-
tö-javähemmistöoikeudeninstituutin(PYVI)8tutkijat–LauriHan-
nikainen,FrankHornjaKristianMyntti– jotkakirjoittivatpaljon
vähemmistö-jaalkuperäiskansojenoikeuksista.9KristianMyntinväi-
töskirjavuodelta1998”Minoritetersochurfolkspolitiskarättigheter:
Enstudieavrättenförsmåminoriteterochurfolktillpolitisktdelta-
gandeochsjälvbestämmande”10oliensimmäinenerityisestialkupe-
räiskansojenjavähemmistöjenihmisoikeuksiakäsitellytväitöskirja
Suomessa.ÅboAkademinihmisoikeusinstituuttiottimyösaktiivisen
roolinalkuperäiskansoihinliittyvässäoikeudellisessatutkimuksessa
erityisestisilloisenjohtajansaMartinScheinininjohdolla.11Muitasel-
vityksiäovatUllaAikio-Puoskarinraportti”Saamenkielenjasaamen-
kielinenopetusPohjoismaissasekäraporttisaamelaistenkielellisistä
ihmisoikeuksistaPohjoismaidenkouluissa”sekähänenjaMerjaPen-
tikäisenenglanninkielinen”TheLanguageRightsoftheIndigenous
SamiinFinland–underDomesticandInternationalLaw”.Molem-
matjulkaistiinvuonna2001.12

Alkuperäiskansojenoikeuksiinyleisestikeskittynyttutkimustoi-
mintaonsäilynytvireänäsekäPYVI:ssä,Lapinyliopistonoikeus-
tieteidentiedekunnassa,ÅboAkademinihmisoikeusinstituutissaja
TurunsekäHelsinginyliopistonoikeustieteellisissätiedekunnissa.Al-
kuperäiskansojenihmisoikeuksienalaanliittyviäväitöskirjatöitäon
käynnissäuseampikin13 jatutkimusjatkuuedelleenvireänä.14PYVI
onsaanutrahoituksenuseampaankinalkuperäiskansojenjasaame-
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laistenoikeuksiatutkivaanhankkeeseen,joissaonerityisestitutkittu
alkuperäiskansojenml.saamelaistenympäristöllisiäoikeuksia.15

Pohjoismaisen saamelaissopimusluonnoksen valmistuminen
vuonna2005lisäsikiinnostustatutkiatarkemminsaamelaistenyk-
silöllisiä jakollektiivisiaihmisoikeuksia.16Ylipäätäänmietintö, jos-
saPohjoismaisensaamelaissopimusluonnoksentarvettaperustellaan,
käsittääerittäinkattavanselvityksen,mitkäkansainväliset ihmisoi-
keussopimuksetjamuutinstrumentitsoveltuvatsaamelaisiinjamillä
tavalla.17TällähetkelläLapinyliopistonoikeustieteidentiedekunnan
toimestavalmistellaanoppikirjaasaamelaisiinliittyvistäoikeudellisis-
takysymyksistä.18

Mitenihmisoikeustutkimusvoiedistää
muutasaamentutkimusta?

Saamentutkimusmäärittyynimensämukaisesti tutkimuskohteen-
sakautta,tieteellisenätutkimuksena, jokajollaintavoinkohdistuu
saamelaisiin.Koskasaamelaisetovatalkuperäiskansoja,jotkaartiku-
loivatvaateensakollektiivisenajayksilöllisenäihmisoikeusasiana,on
erittäinvaikeastiperusteltavissatutkiasaamelaistenoikeudellista,po-
liittistataikulttuuristatodellisuuttavaillamitääntietämystäihmis-
oikeuksista.Koskasaamelaiset itsepyrkivätparantamaansosiaalis-
poliittistaasemaansaihmisoikeusvaateilla,jotkakohdistuvatmuihin
paikallisiintoimijoihin,valtioon,kansainvälisiinelimiinjatoimijoi-
hin,onvaikeakuvitella,ettäsaamelaisiatutkivattieteetvoisivatjättää
tämänhuomiotta.Yksinkertaistaen:ihmisoikeudetovattärkeitäkai-
kellesaamentutkimukselle,koskasaamelaisetitsenostavatneesiin.
Lisäksionhuomattava,ettäsaamelaisiakoskevatihmisoikeusinstru-
mentit,kutenesimerkiksiYK:nvuoden2007julistusalkuperäiskan-
sojen oikeuksista19 (tai Pohjoismainen saamelaissopimusluonnos,
joka jossainvaiheessaeteneeneuvotteluvaiheeseenasti),käsittelee
kaikkiamahdollisiasaamelaisiinliittyviäelämänaloja.

Toisaaltaontärkeämyöntää,ettävaikkaihmisoikeustutkimuson
välttämätönkaikillesaamentutkimuksenosa-alueille, ihmisoikeus-
tutkimusvoiharvointarjotamitäänkiistattomiaobjektiivisia tut-
kimustuloksia.Tämä johtuu josiitä,että ihmisoikeustutkimuksen
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pääasiallinentutkimuskohde–ihmisoikeussopimuksetjaniidenyk-
sittäisetartiklat–onilmaistukansainvälisissäihmisoikeussopimuk-
sissahyvinlaveallajayleiselläkielellä,jotenniilleonvaikeaantaayksi-
selitteistäkaikkientoimijoidenhyväksymääsisältöä.Tämäeitarkoita,
ettäyksittäisenihmisoikeussopimuksenartikloillevoidaanantaami-
käsisältötahansa.EsimerkiksiEuroopanihmisoikeustuomioistuin
onoikeuskäytäntönsäkauttatäsmentänytmonienEuroopanihmisoi-
keussopimuksenartiklojensisältöä.KP-sopimustavalvovaihmisoi-
keuskomiteaonpystynyttarkentamaanalkuperäiskansoilletärkeää
sopimuksenvähemmistöartiklaa(artikla27)20eritoimintamuotojen-
sakautta,kutenjäljempänäosoitetaan.Tietytihmisoikeussopimukset
ja–instrumentitsiisomaavatvahvaninstitutionaalisenvalvontame-
kanismin,jokatuottaayhteisymmärrystäsiitä,mikätiettyjenihmis-
oikeusartiklojentarkempisisältöon.

Ihmisoikeuksienluonneyleisinäjaväljinäartikulointeinamahdol-
listaahelpostiniidenkäytönmitäerilaisimmissatilanteissa.Mones-
tisaamelaisetjamuutalkuperäiskansatjoutuvatnostamaanihmisoi-
keudet esiin siinä vaiheessa, kun voimakkaampi vastapuoli kuten
valtiojatkaa/salliiesimerkiksiporonhoidollehaitallisiametsähakkui-
tavastoinsaamelaistenmielipidettä.21Ilmanihmisoikeusriitauttami-
senmahdollisuuttaalkuperäiskansatjoutuisivatikäänkuinratkaise-
maankiistansavastapuolenpelisääntöjenjainstituutioidenelivaltion
jasentuomioistuinlaitoksenkautta.Ihmisoikeudetkansainvälistävät
riidan.Kunalkuperäiskansaonkäynytläpikotimaisetoikeussuoja-
keinot,senjäsenetvoivattietyissätapauksissanostaakanteentaiih-
misoikeusvalituksenkansainväliseentuomioistuimeentaikvasi-juri-
diseenelimeenasuinvaltiotaanvastaan.

Toisaaltaihmisoikeuksienhuonopuolionse,ettänemahdollista-
vathyvinmonenlaisetkäyttötavat,esimerkiksiriidankäynnistämisen
ihmisoikeuksiinvedoten,vaikkaitsevaateellaeiolisimitääntukea
asianomaisessaihmisoikeusjärjestelmässä.Ihmisoikeuskielionmah-
dollisimmanhuono”isäntä”konfliktitilanteissa,koskasevoijohtaa
konfliktinsyvenemiseen.Ihmisoikeuksienkielionehdotonta:sinulla
jokoonihmisoikeus,javastapuolellataasvelvollisuustotellatätätoi-
senoikeutta,taisittensinullaeisitäole.Semyösjohtaahelpostikon-
fliktinsyvenemiseensiten,ettäriidanosapuoltenasenteetkovenevat
kunhekokevattoisenloukkaavanihmisoikeuksiaan.
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Ihmisoikeustutkimuksentärkeyssaamentutkimukselle
–näkökulmia

Saamentutkimuksen pitäisi pystyä tunnistamaan ihmisoikeuksien
tärkeys.Ihmisoikeustutkimuksenhaasteenaonvälittääsaamentut-
kimukselleseäärimmäisenkeskeinenmerkitys,jokaihmisoikeuksil-
lajaihmisoikeustutkimuksellatulisiollakaikellesaamentutkimuk-
selle.Ihmisoikeuksieneristäminenlaajemmastayhteiskunnallisesta
todellisuudestajoksikin, jotakäsitellääntuomioistuinlaitoksessatai
ylipäänsäkinoikeudellisissamenettelyissä,sulkeepoisehkäkeskei-
simmätvaikutukset,joitaihmisoikeuksillaon:niidenvaikutuksetsaa-
melaisenkulttuurinjatkuvastirakentuvaanitseymmärrykseen, jota
nykyääntuotetaanvoimakkaastijuuriihmisoikeuksienkautta.Tämä
onollut luonnollinenkehityskulku.Saamelaiseteivätolekokeneet
saavansapoliittisiavaateitaanläpiniilläpelisäännöillä, joitakansal-
lisvaltiotovatluoneet,jotenheovatkansainvälistäneetpoliittisetvaa-
teensaihmisoikeuksienkautta.

Toisaaltaihmisoikeustutkimuksenpitäisipystyävälittämäänmuil-
lesaamentutkimuksenosa-alueille ihmisoikeuksienkompleksisuus
osanalaajempiaoikeudellisiakokonaisuuksia.Saamentutkimuson
ehkätunnistanutsentärkeydenpintatasolla–ovathanihmisoikeus-
vaateetarkipäivääsaamelaisille–muttaeivätsyvemmällätasolla.Ih-
misoikeustutkimuksenantisaamentutkimukselleolisikinsyvemmän
tasonymmärryksenvälittäminensiitä,mitäihmisoikeudetovat,eli
miten ihmisoikeustutkijat näkevät ihmisoikeudet jakamattomina,
universaaleinajatoisistaanriippuvaisinaniin,ettäyhtäihmisoikeut-
taeivoitarkastellaerillääntoisistaoikeuksista.Tällätavallamyösal-
kuperäiskansojenesiinnostamatihmisoikeudetasettuvatlaajempaan
normikokonaisuuteen,jokaedesauttaanäkemäänihmisoikeusvaatei-
denrajat–myösalkuperäiskansojenoikeuksienrajat.

Ihmisoikeudetasettuvatvieläkinlaajempaankontekstiinelisiihen,
että ihmisoikeudetovatvainyksiosakansainvälistäoikeutta, joka
pääasiassaonedelleenvaltiovetoinenoikeusjärjestys.Tämäkinauttaa
asettamaanalkuperäiskansojenihmisoikeusvaateetrealistisempaan
kontekstiin.Kollektiivinenihmisoikeus,alkuperäiskansojenperustel-
tuvaadeitsemääräämisoikeudesta, joutuuväistämättäkohtaamaan
kansainvälisenoikeudenperiaatteet(kutenvaltionalueellisenkos-
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kemattomuudenjapoliittisenyhtenäisyyden),jotkarajoittavatalku-
peräiskansojenitsemääräämisoikeudenkehitystätäysimittaisenaoi-
keutena,muttamahdollistavatehkäpidemmälläaikavälillärajoitetun
itsemääräämisoikeudenolemassaolevienvaltioidensisällä.

Ihmisoikeusnäkökulmanvälittämäkompleksisuustuleeehkäsel-
vimminesillemaanomistus-jamaankäyttöoikeuksistapuhuttaessa.
Kansainvälisentyöjärjestönvuoden1989sopimusvelvoittaavaltiot
identifioimaanalkuperäiskansankollektiivisetmaanomistus-jamaan-
käyttöoikeudet perinteisesti asuttamille alueille, ja tunnustamaan
ne.22Tämätuoesiinmonenlaisiaongelmia.Erimaissamaanomis-
tus-jamaankäyttöoikeudetovatmääräytyneeterilaistenhistoriallis-
tenprosessienkautta,janenauttivatvoimakastasuojaavoimassaole-
vassaoikeusjärjestyksessä.Eiolehelppoaratkaistaalkuperäiskansojen
omistusoikeuttaperinteisiinmaa-alueisiinsakansainväliselläihmis-
oikeussopimuksella, jokaperiaatteessaneuvoteltiinyleismaailmalli-
seksi.Lisäksierilaisetkansainvälisetsopimuksetsaattavatohjataeri
suuntiin.ILO:nvuoden1989sopimusrakentuuajatukselle,ettäal-
kuperäiskansoillaonmaanomistus-jamaankäyttöoikeuksiatietyil-
läheidänperinteisestiasuttamillaanalueilla, jaettänämäoikeudet
ovatkollektiivisia.Muttanäinhäneinykyäänainaole.Saamelaisten
omaksuessaenenevässämäärinvaikutteitavaltakulttuureista, jotka
perustuvatyksilöllistettyynomistusoikeuteen,onvaikeampiylläpitää
kollektiivisiaoikeuksia.Tämätiivistyykysymykseen,mitenpitkälle
yksittäinensaamelainensaamäärätäomaisuudestaan,josoletetaan,
ettäomistusoikeusonkollektiivineneliviimekädessäryhmänpää-
tösvallanhallussa.EsimerkiksiPohjoismaisessasaamelaissopimus-
luonnoksessa–eronaILO:n1989alkuperäiskansasopimukseen–on-
kinvarattutilaasekäyksilölliselleettäkollektiivisellemaanomistus-ja
maankäyttöoikeuksille.23

Ihmisoikeuksiensyvällinenymmärtäminenantaakaikillesaamen-
tutkimuksenaloille laajemmannäkökulman;ovathanihmisoikeu-
detuniversaaleja, jakamattomia,luovuttamattomiajakeskinäisriip-
puvaisia.Koskaalkuperäiskansojenoikeudetovatosaihmisoikeuksia,
nesijoittuvatosaksitätäuniversaaliatutkimuksellistanäkökulmaa
javoivatavatamuillesaamentutkimuksenaloilleuusiatulkintaho-
risontteja.Vaikkakansainvälisessäoikeudessaeiolekaan täydellis-
täyhteisymmärrystäsiitä,mikäryhmäonalkuperäiskansa,monis-
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taalkuperäiskansamääritelmänosa-alueistaonsuuriyksimielisyys.24
Saamelaiset linkittyvät ihmisoikeuksienkautta200–400miljoonan
ihmisenalkuperäiskansayhteisöön, jokaonentistä tietoisempioi-
keuksistaanjanykyäänedistääniitäyhteisönä.Globalisaatioonsiis
tottamyösmuuallakuintaloudenalalla.Tietynalkuperäiskansanoi-
keudellinenvoittotoisellapuolellamaailmaasaattaahyvinkinedistää
myössaamelaistenoikeuksia,jostämävoittovaikuttaaalkuperäiskan-
sojenihmisoikeuksienkehittymiseen.Toisaaltaesimerkiksi jopelk-
käPohjoismaisensaamelaissopimusluonnoksenaikaansaaminenon
inspiroinutpohdiskeluihineripuolillamaailmaa,mitentransnatio-
naalistenalkuperäiskansojenoikeuksiatulisiedistää.Paljonhuomiota
onsaanutsopimusluonnoksenmallisiitä,millätavointransnationaa-
lisetalkuperäiskansatvoisivattosiallisesti,vaikkeivätmuodollisesti,
ollasopimusosapuolenasemassavaltiosopimuksessa.

Saamentutkimuksen tietyille tieteenaloille tärkeää olisi havaita
se,mitenihmisoikeudetjäsentävättodellisuudenjaohjaavatajatte-
lummetiettyihin”uomiin”,tätenmuuntaensamallasosiaalisestiko-
koajantuotettuatodellisuutta.HyväesimerkkionjälleenKP-sopi-
muksenartikla27, jokasuojaavainperinteisiäalkuperäiskansojen
harjoittamiaelinkeinoja,eiuusia.Ihmisoikeuskomiteaonjoutunut
monenyksilövalituksen(jamonestiitseasiassajuurisaamelaisente-
kemän)käsittelynkauttatarkentamaanmitävähemmistökulttuurin
suojelutarkoittaaalkuperäiskansoille.Yksilövalituksetovatliittyneet
valtion hyväksymään taloudelliseen toimintaan, joka alkuperäis-
kansojenmielestäonuhannutniidenperinteistäelinkeinoa.Tämän
ihmisoikeuskomiteaonhyväksynyt.Seonkatsonut,ettäjuurialku-
peräiskansojenperinteisestiharjoittamatelinkeinotovatniinkes-
keinenosaniidenkulttuuria,ettänäidenelinkeinojenoikeudellinen
suojaonkeskeinentapa,jollaartikla27voiedesauttaanäidenkult-
tuuriensuojelemista.Ihmisoikeuskomiteaonhyväksynytmyösalku-
peräiskansanharjoittamanelinkeinonperinteiseksi,vaikkasitäteh-
däänmoderninteknologianavulla(kutenporonhoitoamönkijöillä
jamoottorikelkoilla).Mutta joselinkeinoeioleperinteinentietyl-
lealkuperäiskansalle,artikla27eisitäsuojaa,koskaseeikomitean
mukaanoleolennainenosaalkuperäiskansankollektiivistakulttuu-
ria.Tämäonsaattanutjohtaaylikorostettuunperinteistensaamelais-
elinkeinojensuosimiseenjamyösstereotyyppiseenkuvaansiitä,mi-
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täsaamelaisuuson.Toisaalta, ihmisoikeuskomiteaonmuuttamassa
linjaansaniin,ettäalkuperäiskansoillaonitsemääräämisoikeusluon-
nonvarojensakäytössä.Esimerkiksiöljynporausalkuperäiskansojen
perinteisillämaillavoisinäinollatäysinoikeutettua,josvainalkupe-
räiskansojenedustuksellinenelinniinpäättäisi.

Ihmisoikeustutkimusosanaoikeustieteentutkimusta

Ihmisoikeustutkimusalkoikehittyäoikeustieteentutkimusalaksivä-
hinerintoisenmaailmansodanjälkeen.Tämäjohtuilähinnäsiitä,että
normatiivinentodellisuusmuuttui.ErityisestiYK:nvuoden1948ih-
misoikeusjulistus,jonkasisältömuunnettiinoikeudellisestisitovaksi
hyväksymälläkaksiyleismaailmallistaihmisoikeussopimustavuonna
1966,lisäsikiinnostustaihmisoikeustutkimukseen.25

Ihmisoikeustutkimusonosaoikeustieteentutkimusta.Oikeustie-
teenvaltavirrantutkimusonoikeusdogmatiikkaa, jossa tutkimus-
kohteenaonoikeudellistennormienalatimuuttuvakokonaisuuseli
oikeusjärjestelmä.Voimassaolevistaoikeusnormeistajaoikeusjärjes-
telmästäkokonaisuudessaansaadaantietoakussakinjärjestelmässä
määriteltävänoikeuslähdeopinsääntöjenmukaan.Oikeuslähdeoppi
kertoo,mikäonkunkinoikeuslähteen(esim.laintaituomioistuimen
tuomion)funktiojaniidenkeskinäinenhierarkia(valtiosääntöon
hierarkkisestikorkeammallakuintavallinenlaki,jne.).Tavoitteenatai
tiedonintressinäonyleensävoimassaolevanoikeudensystematisoi-
minentaisensisällönselvittäminentulkitsemallanormilauseita.Voi-
massaolevanoikeudensystematisoinnintarveperustuusiihen,että
oikeusjärjestelmäonalituisessamuutoksentilassa,jatätensemahdol-
listaauusiatapojajäsentääoikeusnormienalakokonaisuuksia.Yksit-
täistenkansainvälistensopimustentailakitekstiensisällönselvittämi-
nentähtääsiihen,ettätutkijavoitulkintasääntöjenpohjaltaselvittää,
mikäonparastaiparhaitenpuolustettavissaolevatulkintasisältöky-
seisillenormilauseille.

Koskaihmisoikeustutkimusonosakansainvälisenoikeudentut-
kimusta,sejakaatämänoikeudenalanerityisethaasteetjamahdol-
lisuudet.Kansainvälinenoikeusonmääritelmänomaisestivaltioiden
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välistäoikeutta, joskinsensääntelyala jatoimijatovat lisääntyneet
voimakkaasti.Kansainvälisenoikeudenerityisenähaasteenaon,et-
täkansainvälistäoikeuttatuottavatsamattoimijat, joidenoletetaan
myösnetäytäntöönpanevan,valtiot.Kansainvälisessäoikeudessaei
olekeskitettyjäelimiä,joissaoikeusnormejasäädetään(parlamentti)
taihallinnoidaanjavalvotaan(hallitusjaylipäänsäjulkinenvalta);ei
oleolemassamyöskääntuomioistuinlaitosta,johonriidanosapuolet
voisivatautomaattisestijuttunsaviedä.

Ihmisoikeustutkimusonitseasiassahyväesimerkkisellaisensään-
nöstönkehittymisestäkansainvälisenoikeudenpiirissä,jokahaastaa
senperustanytimiämyöten.Kunperinteisessäkansainvälisessäoi-
keudessavaltiotovattoimijoita,ihmisoikeusnormistoohjaahuomion
valtioidentakanaoleviinyksilöihin,ryhmiin,jopaihmiskuntaanko-
konaisuudessaan.Tämäluojännitteenkansainvälisenoikeudenpe-
rusteidenjaihmisoikeusnormistonvälille,jokaontutkimuksellisesti
mielenkiintoinen,jajotahavainnollistetaanseuraavassaluvussa.

Esimerkki:Kansalais-japoliittisiaoikeuksia
koskevayleissopimussopimus

Osana oikeustieteen tutkimusta, myös ihmisoikeustutkimus pyr-
kiiselvittämäänvoimassaolevanoikeudensisältöäoikeuslähdeopin
sääntöjenpohjalta.Keskiössäonesimerkiksikansainvälisenihmis-
oikeussopimuksenartiklojennormilauseidentutkiminenniin,että
tutkijavoiväittää,ettähänentulkintansaonparastaiparhaitenpuo-
lustettavissaolevatulkintasuosituskyseisellenormilauseelle.Koska
ihmisoikeusnormistoonkehittynytniinnopeasti, ihmisoikeussopi-
mustenväljästiilmaistutartiklatovatmonestivarsinnopeanjady-
naamisenkehityksenkohteena.

Hyväesimerkkitästäonvuonna1966hyväksytty,javuonna1976
voimaanastunutKP-sopimus.Sopimustavalvomaanperustettiinih-
misoikeuskomitea,jokatoimintansaalkuvaiheessajäsensialkuperäis-
kansatKP-sopimuksenartiklan27mukaisiksivähemmistöiksi.Artik-
la27kuuluu:
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Niissävaltioissa,joissaonkansallisia,uskonnollisiataikielellisiävähem-
mistöjä,tällaisiinvähemmistöihinkuuluviltahenkilöiltäeisaakieltääoi-
keuttayhdessämuidenryhmänsäjäsentenkanssanauttiaomastakult-
tuuristaan, tunnustaa jaharjoittaaomaauskontoaantaikäyttääomaa
kieltään.

Kunlähdemmetulkitsemaantätäartiklaa,onpidettävämielessä,että
seneuvoteltiinaikana,jolloinvähemmistöjenoikeuksiaeijuurikan-
sainvälisestipyrittysuojelemaan.Ajanhenkioli,ettäyhteiskunnatke-
hittyvätparhaiten,kunniidenjäsentenmuodollinenjatosiasiallinen
tasa-arvovarmistettiin,viimekädessäihmisoikeussopimuksin.

Mitensittenartiklaa27 tulisi tulkita?Keskeistäon,ettäkaikkia
kansainvälisiäkirjallisiasopimuksiavaltioidenvälillätulkitaanWie-
ninvaltiosopimusoikeuttakoskevanyleissopimuksenpohjalta,26 jo-
kasisältääyleisiäsääntöjäsiitä,mitensopimustapitäätulkita.Näi-
denitsessäänmonitulkintaistensääntöjen27perustaltaonvaikeaantaa
selväätulkintasuositustasille,mitentämäväljästiilmaistuartikla27
tulisiymmärtää.

Lähtökohtanavoidaansanoa,ettäartikla27onilmaistuhyvinva-
rovasti.Siinäasetetaansopimusvaltioillevelvoiteollapuuttumatta(ei
saakieltää)kulttuuristen,uskonnollistentaikielivähemmistöjenoi-
keuksiin.SiinäeitodellakaanvelvoitetaKP-sopimuksenosapuolival-
tioitaaktiivisestiedistämäänvähemmistöjenmahdollisuuttaesimer-
kiksikäyttääomaakieltään(esimerkiksiperustaavaltionavustuksella
vähemmistöjenomiakouluja).Artiklassaeimyöskäänmainitaalku-
peräiskansoja,johtuenjosiitä,ettäryhmät,joitanykyäänkutsumme
alkuperäiskansoiksi,koettiin1960-luvullakulttuurisiksitaietnisiksi
vähemmistöiksi.

Ketkätaimikäelinsittenvoiantaatälleartiklalletarkemmansisäl-
lön?Koskavaltiotsolmivatyleissopimuksen,niilleitselleenjäätulkin-
tavaltasiihen,mitenneymmärtävättietynsopimuksenartiklat.Tä-
täeiolekoettuhyvänäratkaisunaihmisoikeussopimustensuhteen;
suojaavathannäidensopimustenoikeudetyleensäyksityisiäkansalai-
siajuuriheidänvaltiotaanvastaan.Tämäntakiavaltiotovatihmisoi-
keussopimuksianeuvotellessaanperustaneetsamallariippumattomia
asiantuntijaelimiävalvomaan,noudattavatkovaltiotihmisoikeusvel-
voitteitaanvaieivät.
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KP-sopimustavalvomaanperustettiinihmisoikeuskomitea(Hu-
man Rights Committee), joka koostuu 18:sta riippumattomasta
asiantuntijajäsenestä.28Komiteatäsmentäälaveasti ilmaistujenKP-
sopimuksenartiklojensisältöä jasoveltamisalaamonineri tavoin:
antamallahuomioitaan(concludingobservations)valtioidenmää-
räaikaisraporteista;ratkaisemallayksilövalitustenpohjalta(indivi-
dualcommunications)ihmisoikeusvalituksiajäsenvaltioitavastaan;
antamallayleisiätulkintasuosituksia(GeneralComment)mitenKP-
sopimuksenartiklojatuleetulkita.Ihmisoikeuskomiteavoisiistoi-
mintamuotojensa pohjalta sopeuttaa KP-sopimuksen yksittäisten
artiklojensisältöämuuttuviinolosuhteisiin.

Ihmisoikeuskomiteaantoivuonna1994yleisentulkintasuosituk-
sensaartiklasta27.Setotesimuunmuassa,ettävaikkaartikla27on
ilmaistu”heikosti”,seedellyttäävaltioiltaaktiivisiatoimiavähemmis-
töjenoikeuksiensuojelemiseksi.Valtioonvelvollinensuojaamaanvä-
hemmistöjenoikeuksiavaltionhallinnontoimiakohtaanmuttamyös
varmistamaan,etteivätmuutosapuoletloukkaavähemmistöjenoi-
keuksia.Ihmisoikeuskomitealinjaamyös,ettävaikkaartiklan27oi-
keudetonilmaistuyksilöoikeuksina,näidenoikeuksientoteutuminen
edellyttäävähemmistönmahdollisuuttaylipäänsäharjoittaajaylläpi-
tääkulttuuriaan,uskontoaantaikieltään.Tämäntakiavaltioiltavoi-
daanmyösedellyttääesimerkiksikulttuurisenidentiteetinaktiivista
tukemista.29

Samassatulkintasuosituksessaihmisoikeuskomiteanostiesiinmyös
alkuperäiskansat”poikkeavana”vähemmistöryhmänä.Alkuperäis-
kansojen perinteisten alueiden ja niiden luonnonvarojen hallinta
ovat ihmisoikeuskomiteamukaanosaalkuperäiskansojenkulttuu-
ria,jotaartikla27suojaa.Ihmiskomiteanmukaannämämaaoikeudet
ovatkuitenkinsopusoinnussavaltioidentäysivaltaisuudenjaalueel-
lisenkoskemattomuudenkanssa.Komiteaedellyttäävaltioitaaktiivi-
sia(positiivisia)toimiaalkuperäiskansojenperinteistenelinkeinojen
suojaamiseksi,erityisestiheidäntehokastaosallistumistaannäitäelin-
keinojakoskevaanpäätöksentekoon.30

Ihmisoikeuskomitea nosti siis alkuperäiskansat esiin erityisenä
vähemmistönä.Tämäeisikälioleyllättävää,ettäKansainvälisessätyö-
järjestössäILO:ssaolihyväksytty1989kansainvälinensopimusalku-
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peräiskansojenoikeuksista.LisäksiYK:nalkuperäisväestöjentyöryh-
mä(working-GrouponIndigenousPopulations,WGIP)olisaanut
vuonna1993valmiiksiluonnoksenYK:njulistukseksiniidenoikeuk-
sista.Alkuperäiskansojenerityinenoikeudellinenasemaolisiisal-
kanutkehittyä,jasesuodattuimyösihmisoikeuskomiteantulkinta-
suositukseen.Alkuperäiskansat identifioitiin tulkintasuosituksessa
erityisinävähemmistöinä,joidenoikeuksiensuojeleminensaattoiolla
konfliktissavaltionalueellisenkoskemattomuudenjapoliittisenyhte-
näisyydenkanssa;vaatihanalkuperäiskansojenkulttuurinsuojelemi-
nentietynalueenjasenluonnonvarojenainakintietynlaistahallin-
taa.Tämäolinoussutihmisoikeuskomiteassaesiinjoyksilövalitusten
kautta,kunLubiconLakeBand-niminenalkuperäiskansavalitti,et-
teiKanadakunnioitasenitsemääräämisoikeuttaperinteisilläalueil-
laan.31

Vielä vuoden 1994 yleisessä tulkintasuosituksessa ihmisoi-
keuskomiteakatsoi,ettäalkuperäiskansatovatoikeudellisestivä-
hemmistöryhmäartiklan27 tarkoittamassamielessä.Kuitenkin
vuonna1999komiteaalkoivarovastimuuttaalinjaansa.Kolmes-
sakinhuomiossamaaraporttiin–Norjan32,Kanadan33 jaMeksi-
kon34–komiteatotesi,ettäkoskavaltioitsekatsoi,ettämaassaasuvat
alkuperäiskansa(t)ovatkansoja,niinniidentuliraportoidaalkupe-
räiskansoistaartiklan1perusteella.KP-jaTSS-sopimuksenyhteinen
artikla1ontodellakunnianhimoinensiinä,minkälaisiaoikeuksiase
kansoilleantaa:

1.Kaikillakansoillaonitsemääräämisoikeus.Tämänoikeudennojallane
määräävätvapaastipoliittisenasennoitumisensajaharjoittavatvapaas-
titaloudellisten,sosiaalistenjasivistyksellistenolojensakehittämistä.

2.Kansatvoivatvapaastikäyttääluonnonrikkauksiaanja-varojaanomiin
tarkoituksiinsa,mikäliseeivahingoitayhteisenedunperiaatteellepe-
rustuvankansainvälisentaloudellisenyhteistyönjakansainvälisenoi-
keudenvelvoituksia.Missääntapauksessaeikansaltasaariistääsen
omiaelinehtoja.

3.Kaikkientämänyleissopimuksensopimusvaltioiden,mukaanlukien
nevaltiot, jotkaovatvastuussaitsemääräämisoikeuttavaillaolevien
alueidenjahuoltohallintoalueidenhallinnosta,tuleeedistääitsemää-
räämisoikeudentoteuttamistajakunnioittaatätäoikeuttaYhdistynei-
denKansakuntienperuskirjanmääräystenmukaisesti.
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Samanavuonnaihmisoikeuskomitearatkaisiyksilövalituksen,jossa
setotesi,ettäartikla1ontärkeätulkinnallinenapuvälinetulkittaes-
samuitasopimuksenartikloja,eritotenartiklaa27.35Tämänvarovai-
senalunjälkeenihmisoikeuskomiteaottiasiaankantaajorohkeam-
minhuomioissaanAustralialle36 jaonsenjälkeenlähtenytsiitä,että
selvästialkuperäiskansoiksikatsotutryhmätovatartiklojen1ja27
tarkoittamiakansojajavähemmistöjä.37Vaikkatämäonkinselvälin-
janmuutosihmisoikeuskomiteassa,johonmyösTSS-komiteaonyh-
tynyt,onliianaikaistatodeta,ettäartiklan1takaamatkollektiiviset
ihmisoikeudetkuuluvatkaikillealkuperäiskansoille.Tämäonvielä
varsintuorelinjanmuutos,eikäkomiteaoletehnytsiitäedesyleistä
tulkintasuositusta.

Onkuitenkinhuomioitava,että ihmisoikeuskomiteatarkastelee
alkuperäiskansojenoikeuksiasiten,ettäse lukeeKP-sopimustako-
konaisuutena,eipelkästäänyksittäistenartiklojenkautta.38Alkupe-
räiskansojenoikeudetnähdäänkomiteassapääasiassasekäartiklan1
alaisinakansojenoikeuksina,ettäartiklan27mukaisinavähemmistö-
jenoikeuksina.TämätulihyvinesiinApiranaMahuikatapauksessa,
jossaMaorienenemmistötekisopimuksenUuden-Seelanninvaltion
kanssaheidänperinteisenelinkeinonsa–kalastuksen–harjoittami-
sestamoderneillakalastustroolareilla.Tämäoliliikaatietyillemaori-
ryhmille,jotkavetosivatihmisoikeuskomiteaan,ettäniidentulisaada
vähemmistönä(vähemmistössä)suojaaenemmistöävastaan,jajat-
kaaperinteisenkalastuksenharjoittamista.Ihmisoikeuskomiteajou-
tuitätenensikertaatutkimaanalkuperäiskansanitsemääräämisoi-
keuttayksilövalituksessa,koskavähemmistöönjääneetryhmätma-
oreistavetosivatvähemmistösuojaansa. Ihmisoikeuskomiteaeivoi
tutkiakuinyksilöidenvalituksia, jotenyksilövalitusmenettelyssäei
voidavedotakansan itsemääräämisoikeuden loukkaukseen.Mutta
tässätapauksessaseolipakotettuottamaanasiaankantaa,jakomitea
totesi,ettäartiklaa27tuleetulkitamuunmuassaartiklan1valossa.
Tämäjohtikomiteanlopputulemaan,ettäsopimus,jokamaoreiden
enemmistöolitehnytUuden-Seelanninkanssaolipätevä.Komitea
joutuisiispunnitsemaanmaoreidenenemmistönitsemääräämisoi-
keuttaharjoittaaperinteistäelinkeinoaanmodernillatavallasuhteessa
maorivähemmistöntarpeeseenjatkaakalastustaperinteiseentapaan.
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Tärkeää on myös ymmärtää, että artiklaa 1 kansojen itsemää-
räämisoikeudesta ei voida lukea pelkästäänKP-sopimuksenkon-
tekstissa. Kansojen itsemääräämisoikeus on yleisen kansainväli-
senoikeudenperiaate, jolleonaikojensaatossamäärittynyttietty
sisältö.YK:nalkuperäiskansaoikeuksienneuvotteluprosessissaval-
tiot jaalkuperäiskansathioivatnäkemyksiäänalkuperäiskansojen
itsemääräämisoikeudensisällöstäyli20:nvuodenajan.Neuvotteluis-
savaltiottekivätkinselväksi,ettäitsemääräämisoikeusvoitarkoittaa
vainalkuperäiskansojenautonomiaataiitsehallintoaniidensisäisissä
japaikallisissaasioissa,eikäitsemääräämisoikeusoikeutairtautumi-
seenemovaltiosta.Tämäpoliittinentavoitetasoalkuperäiskansojen
itsemääräämisoikeudensisällöstänäyttäisiolevanhyvinlinjassaih-
misoikeusmiteanuudenlinjankanssa,jossakutakinalkuperäiskan-
saatarkastellaansekäkansanaettävähemmistönäartiklojen1ja27
kautta.Pohjoismainensaamelaissopimusluonnoskinrakentaatämän
globaalistisaavutetunkompromissinvaraankysymyksenalkuperäis-
kansojenitsemäärämisoikeudensisällöstä.39

JohtopäätöksiäKP-sopimuksentulkinnasta

Jottaihmisoikeustutkimusvoisisiistuottaatietoavoimassaolevanoi-
keudensisällöstä–tässätapauksessaKP-sopimuksesta–senonsiis
kokoajanoltavavalmiskyseenalaistamaanvallitsevatulkintajatä-
täkauttatuottamaanrelevanttiatietoa.Muttaihmisoikeustutkijan
ontunnettavamyöskokonormatiivinenkehityskulku,johonmuut-
tuvatulkintasopimuksenyksittäisestäartiklasta jakokosopimuk-
sestaperustuu.Koskaihmisoikeusjärjestelmäonvainyksikansain-
välisenoikeudenalakokonaisuuksista,ihmisoikeustutkijanonmyös
tunnettava,eipelkästäänihmisoikeusnormistonkehitys,vaanmyös
kansainvälisenoikeudenkehitys.Tämäonsikälivaativampitehtä-
vä,ettäihmisoikeustutkijajoutuukyseenalaistamaanesimerkiksiih-
misoikeuskomiteantekemättulkinnatsiitä,mitenKP-sopimustatu-
leetulkita.Onmuistettava,ettäihmisoikeuskomiteakoostuu18:sta
jäsenestä, jotkavalitaanKP-sopimuksen28artiklanmukaanhen-
kilöistä, jotkaovatihmisoikeusasiantuntijoita;heidätmyösvalitaan
toimimaanhenkilökohtaisessaominaisuudessaan.Tämäonomiaan
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luomaaninstituution,jokatulkitseekansainvälistäsopimustaihmis-
oikeusmyönteisesti;ovathankomiteanjäsenetihmisoikeusasiantunti-
joita–alan,jokakyseenalaistaamoniayleisenkansainvälisenoikeu-
denperusteita.40Esimerkiksiihmisoikeuskomiteantuorelinjaus,että
alkuperäiskansatovatkansojaartiklan1tarkoittamassamielessäon
mielenkiintoinenavaus,muttamonillevaltioillevielä liianpitkälle
meneväjohtopäätös.

Toisaaltakansainvälisenoikeudenkehityksentunteminenonvält-
tämätöntä ihmisoikeustutkijalle, koska ihmisoikeusjärjestelmä on
pieniosakansainvälistäoikeuttaeikäpäinvastoin.Jostutkijaeiosaa
jäsentää,mitkäperiaatteetovatkansainvälisenoikeudenperustavaa
laatuaoleviaperiaatteita,jotkaovatkehittyneetvuosisatojenkulues-
sa,hänenonvaikeaymmärtää,miksitämävaltiosuvereniteettiinpe-
rustuvajärjestelmäeimuutukaanhuolimattaihmisoikeustutkijoiden
saavuttamastayhteisymmärryksestä.Pitkäneuvotteluprosessi, jonka
tuloksenaYK:nyleiskokoushyväksyiYK:njulistuksenalkuperäiskan-
sojenoikeuksistahavainnollistaatätähyvin.Alkuperäiskansatpitivät
pitkäänkiinniajatuksesta,ettäniilläonkansoinatäysi itsemäärää-
misoikeus,jokaoliyksisyysiihen,ettäneuvotteluprosessikestiniin
kauan.41Vastakunalkuperäiskansatolivatvalmiitamyöntämään,et-
teivätvaltiothyväksynäinradikaaliahaastettakansainvälisenoikeu-
denylläpitämällevaltiokeskeisellejärjestelmälle,kompromissinmah-
dollisuusastuiesiin.Lopullisessaversiossaalkuperäiskansojenitse-
määräämisoikeusrajoitettiinniin,ettäseeioikeutavaltionalueellisen
koskemattomuudentaipoliittisenyhtenäisyydenhaastamistaesimer-
kiksi irtautumisenkautta,vaanrajoittuualkuperäiskansanautono-
miaantaiitsehallintoonsisäisissäjapaikallisissaasioissa.Jatämän-
kinlaajuisenitsemääräämisoikeudenmuuntuminenkansainvälisen
oikeudentakaamaksioikeudeksikaikillealkuperäiskansoilleonpi-
demmänkehitysprosessintulos,koskaYK:njulistusonnimenomai-
sestiei-oikeudellisestisitova.

Toinentärkeäoikeustieteen–myössiis ihmisoikeustutkimuksen
–tehtäväontutkiaoikeusjärjestyksenkokoajanmuuttuvaatodelli-
suuttaniin,ettävoidaantunnistaayleistettäviäaineksiatästälainsää-
täjän,tuomioistuintenjne.toiminnastaaiheutuvistamonenlaisista
normatiivisistasignaaleista.Vainoikeustieteilijälläonaikaatällaiseen
työhön,jokapitääsisälläänesimerkiksiuusienoikeudellistenkatego-
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rioidenkehittelemisen, joillavoidaanperustellusti järjestääoikeus-
normitkokonaisuuksiksi,jotkavastaavatparemminmuuttunuttato-
dellisuutta;tai identifioimallaerioikeusalojensisällätai jopakoko
oikeusjärjestyksessä tapahtuviamuutoksia, jotkavoidaankiteyttää
periaatteiksitaiyleisiksiopeiksi.

Johtopäätöksiäjasuosituksia

Ihmisoikeustutkimusonsiisepäilemättätärkeäosasaamentutkimus-
ta,jokaläpäiseelähestulkoonkaikensaamentutkimuksen.Saamelai-
setjamuutalkuperäiskansatovatkäyttäneetihmisoikeuksiaoikeus-
taistelunsavälineenä jopitkään.Tämäonsinänsäymmärrettävää.
Josvaltiossavähemmistönäolevaryhmäpyrkiiparantamaanryhmä-
oikeuksiaan,voiollavaikeaaparantaaniitäkansallisenpoliittisenja
oikeudellisenjärjestelmänkautta,koskademokratioissaenemmistö
päättääpolitiikanlinjasta.Tämäntakiamahdollisuusvedotakansain-
välisestiturvattuihinihmisoikeuksiinonhoukutteleva,koskaryhmä
voiväittääemovaltionrikkovanihmisoikeuksia,mikäpuolestaanhei-
kentäävaltionmainettakansainvälisessäyhteisössä.

Ihmisoikeusstrategiallaalkuperäiskansoillaonmahdollisuusvai-
kuttaa päätöksenteon tasoihin, jotka monesti enenevässä määrin
vaikuttavat myös niiden tulevaisuuteen. Hyvä esimerkki tästä oli
InuittienkansainvälisenkattojärjestönICC:nihmisoikeusvalitusYh-
dysvaltojavastaan,johtuenYhdysvaltojenilmastopolitiikasta.Inuitit
väittivätvalituksessaanYhdysvaltain(silloin)suurimpanakasvihuo-
nekaasupäästäjänäolevankeskeinensyypääilmastonmuutokseen,jo-
kaonaiheuttanutjoniindramaattisiamuutoksiainuittienarktisilla
asuinalueilla,ettähekatsoivatmoniaihmisoikeuksiaanloukatun.42
Amerikanihmisoikeustoimikuntatutustuitapaukseen,muttapäät-
tijättääsentutkimatta.Tämätapausnostaakuitenkinesiinihmisoi-
keuksienpoliittisentärkeydenalkuperäiskansoille.Vaikkainuititeivät
voittaneettapaustaan,hesaivatmediatilaajaäänensäkuuluvillevalta-
vissaYK:nilmastoregiiminkokouksissakertomalla”haastavansaYh-
dysvallatoikeuteenvastuuttomastailmastopolitiikastaan”.Tätäkautta
hepystyivätmyösvälittämäänkuvansiitä,mitäilmastonmuutosinui-
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teillemerkitseeelilumenjajäänsulamisenseurauksenaainakinosit-
taistakulttuuristakuolemaa.43

Toisaaltaihmisoikeustutkimusvoisituodaesiinenemmänkriittisiä
argumenttejaihmisoikeusstrategianvalitsemisesta,mikävoisitarjota
alkuperäiskansoillerealistisemmankuvansiitä,mitäihmisoikeuksil-
talopultavoiodottaa.Hyvänäesimerkkinätästäkäyköönartikkelis-
samainittuLubiconLakeBand-alkuperäiskansanihmisoikeusvali-
tusKP-sopimustavalvovaanihmisoikeuskomiteaan.VaikkaLubicon
LakeBand-ryhmäei saanutkaanmenettelyllisistä syistäkomiteaa
tutkimaanKanadantoimintaaalkuperäiskansojenitsemääräämisoi-
keudenloukkauksena,komiteatutkiriidanartiklan27mukaisenavä-
hemmistönoikeuksienloukkauksena.Komiteakatsoitässätapauk-
sessaensimmäistäkertaaalkuperäiskansankohdalla,ettäKanadaoli
loukannutvähemmistökansanjäsentenoikeuttanauttiakulttuuris-
taansallimallaöljyn-jakaasunporaustoiminnanryhmänperinteisillä
alueilla.Tämäeiolekuitenkaanmerkittävästiauttanutkyseistäalku-
peräiskansaa,vaanKanadasalliiedelleenalueellaöljyn-jakaasun-
porauksen sekä metsänhakkuut.44 Sama pätee alkuperäiskansojen
itsemääräämisoikeuteen, jotaYK:njulistuksenneuvotteluprosessis-
savähinerinsisällöllisestikavennettiinvuoden1993luonnoksesta
vuonna2007hyväksyttyynYK:njulistukseen.Kansainvälisissäinstru-
menteissahyväksytytnormatiivisetideaalitjoutuvatlopultakohtaa-
maankansallisenoikeusjärjestyksenpitkääninstitutionalisoituneen
todellisuuden, jotaeihelpostimuuteta.EsimerkiksiPohjoismaisen
saamelaissopimusluonnoksensaamelaistenitsemääräämisoikeuden
turvaavaartikla3joutuiSuomessamonienkriittistenkommenttien
kohteeksi45jasentodettiinasiaatutkineensaamelaissopimustyöryh-
mänmukaanolevanmuunmuassaristiriidassaSuomenperustuslain
kanssa.46

Saamentutkimuksenmuidenosa-alueidenkannattaisiperehtyäsy-
vällisemminihmisoikeuksiinjaihmisoikeustutkimukseen.Tämäon
tärkeääjosentakia,ettäsaamelaisetjamuutalkuperäiskansatjäsen-
tävätenenevässämäärintodellisuutensaihmisoikeusajattelunkautta,
muttaehkäenemmänsiksi,ettäpintatasontuntemusihmisoikeuksis-
tavoiviedävääräänsuuntaan.Ihmisoikeudetovatosakansainvälisen
oikeudenkokonaisuutta,muttanemonestirealisoituvatkansallisen
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oikeusjärjestyksenkautta.Tämäntakiamyösnäidenoikeudenerita-
sojentunteminenolisitärkeää.Tämäeiolehelppotehtävä.Monestise
tapahtuuparhaitenmonitieteisissäprojekteissaniin,ettäoikeustietei-
lijättuovatosaamisensajonkintietynaiheentutkimukseenjapystyvät
avaamaankompleksisemmanjatodemmankuvansiitä,mitäihmisoi-
keuksiltavoidaanodottaa.47
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TanjaJoona

Johdanto

Kansainvälisen oikeudenpiirissä on useita monenkeskisiä yleisso-
pimuksia,joidenosaltaonvainrajoitetustitutkittu,mitänuosopi-
mukset voimaantultuaan todellisuudessa merkitsevät, ja millaisia
käytännönmuutoksiaesimerkiksilainsäädäntööntarvitaan.Kaikis-
satapauksissaeitarkkaatietoaolemyöskäänsiitä,mihinvaltiotosi-
asiassasitoutuuratifioidessaansopimuksen.Tämäkoskeemyösal-
kuperäiskansojakoskevaaILO-sopimustaNo.169,jonkaratifiointia
Suomessaharkittiinainakinvieläsyksyllä2010.SopimusonKansain-
välisenTyöjärjestön(InternationalLabourOrganisation,ILO)yleis-
kokouksen76.Työkonferenssinvuonna1989hyväksymä,jasekoskee
itsenäistenmaidenalueillasuviaalkuperäis-jaheimokansoja(myöh.
ILO-sopimus).Sopimusmm.tunnustaaalkuperäiskansojenerityiset
oikeudetperinteisiinasuinalueisiinsajaniidenluonnonvaroihinsekä
edellyttäävaltioidenryhtyvänerityistoimenpiteisiinmuunmuassaal-
kuperäiskansojenkulttuurin,kieltenjaympäristönsuojelemiseksi.

ILO-Sopimuksenonratifioinut22valtiota,joistasuurinosaonLa-
tinalaisenAmerikanmaita.PohjoismaistavainNorjajaTanskaovat
ratifioineetsopimuksen.SuomessajaRuotsissasitäharkitaan,mutta
kutenuseissamuissakinvaltioissaratifiointiesteitäovataiheuttaneet
lähinnäsopimuksenniinkutsututmaaoikeusartiklat,erityisestiartik-
la14,jonkamukaanalkuperäiskansoilletulisitunnustaaomistus-ja
hallintaoikeusheidänperinteisestikäyttämilläänalueilla.
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Tutkimushistoria

Suomessavarsinaista ILO-sopimukseen liittyvää tutkimustaeiole
tehtylainkaanlukuunottamattajoitakinlyhyitä, lähinnäsopimuk-
sentulkintaanliittyviäselvityksiäjakirjoituksia.(Vihervuori1999;
Hannikainen2002;Tirronen2002.)Sopimusonnoussutesilleyleen-
säihmisoikeuskontekstissa,eikälaajempaaanalyysiasensoveltami-
sestaSuomenoloihinoletoistaiseksivalmistunut.Suomessakysymys
ILO-sopimuksenratifioinnistaliittyyjovuosikymmeniäesilläollee-
seenproblematiikkaanvaltionomistusoikeudestaniinkutsuttuihin
entistenlapinkylienalueisiin.EntisiinTornionjaKeminlapinmai-
hinkuuluneidenlapinkylienaluekäsittäänykyisinnoinkolmasosan
Suomenvaltionpinta-alastajasijoittuusuurimmaltaosaltaannykyi-
senLapinlääninalueelle.Lapinkylienaluesijaitsilapinrajanpohjois-
puolella,jasejakaantui22lapinkylään.(Joona,J.2006.)Tämännk.
historialliseenLapinmaahankuuluneenalueenerottiPohjanlahden
rannikkopitäjistänk.lapinraja.NykyisenRuotsinpuolellatämäalue
onpitkältisamakuinporonhoitoalue,jokakäsittäänoinkolmasosan
maanpinta-alasta.

Valtionkyseenalaistettuunomistusoikeuteen(senovatkyseenalais-
taneetmm.Korpijaakko,WirilanderjaJoona,J.;myösperustuslaki-
valiokuntaonviitannuttähän)MetsähallituksenPohjois-Suomessa
hallinnoimillaalueillaonviitattumuunmuassaperustuslakivalio-
kunnanlausunnossa29/2004vp(HallituksenesityslaeiksiPallas-Yl-
lästunturinkansallispuistostasekäeräidenluonnonsuojelualueiden
perustamisestavaltionmailleannetunlainmuuttamisesta)sekäjoai-
kaisemmin1989.MyösOTTJuhaniWirilanderlausuiOikeusminis-
teriölle2001toimitetussaoikeudellisessaarviossaan,ettälapinkylien
saamelaisperheillävoidaankatsoaolleennykyiseenomistajanhallin-
taanrinnastuvajamyösvaltiovallantunnustamaoikeuserityiseen
käyttöönotettuihinalueisiinkutenasumustenpihapiireihin,kala-
vesiinjapyyntipaikkoihinvielä1700-luvulla.(Wirilander2001.)Sa-
mansisältöinenonmyösRuotsinkorkeimmanoikeudenpäätösniin
kutsutussaverotunturioikeudenkäynnissävuonna1981.(Ks.esim.
http://www.suri.ee/doc/saamide.html)

SuomessaILO-sopimuksenratifiointionollutkeskustelunkohtee-
najopitkään.Suomessalähdetäänsiitä,ettävoimassaolevaoikeusjär-
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jestyseiriitätäyttämäänsopimuksenmaaoikeusvelvoitteita.Viimeis-
tenkymmenenvuodenaikanaontehtykaksiselvitystä(Vihervuori
1999;Wirilander2001),yksitoimikunnanmietintö(Saamelaistoi-
mikunnanmietintöjaehdotussaamelaistenkotiseutualueenluon-
nonhoitoalueenjohtokunnasta2001), laadittuluonnoshallituksen
esitykseksi(Lakisaamelaistenkotiseutualueenluonnonhoitoalueen
neuvottelukunnastajalaiksiMetsähallituksesta)sekätehtykolmehis-
torian(Enbuske2006;Hiltunen2006;Nahkiaisoja2006)jayksioi-
keustieteen(Joona,J.2006)alaankuuluvaatutkimusta.MyösSaa-
melaiskäräjät on tuottanut omia selvityksiään. Ratifiointiesteiden
poistamistakoskeva lainvalmistelueiole tähänmennessäedennyt
edesniinkutsutunVihervuorenmallinmukaisesti,jotapidettiinmel-
kohyvänä lähtökohtanaratifioinninselvittämiseksi.Syksyllä2009
SuomenoikeusministeriTuijaBraxkatsoi,ettäILO-sopimuksenrati-
fiointieioleajankohtaista,muttamyöhemminhänontodennut,että
hallituksentavoitteenaonratifioidaILO-sopimusvieläsamallavaali-
kaudella.(Brax2009.)

Edellämainittujenselvitystenjatutkimustenosaltaonkuitenkin
todettava,ettäosassaniistäpääasiallinentutkimusintressiliittyyhis-
toriallisten jaoikeushistoriallistenkysymystenselvittämiseen,kun
taasILO-sopimuksenratifioinnissaonkysymyskansainvälisenso-
pimuksenvoimaansaattamisesta.Nämäkaksiasiaayhdistyvätkui-
tenkinsiltäosin,ettänykyisenPohjois-Suomenhistoriallajaoikeu-
dellisellamenneisyydelläonkeskeinenmerkityssensuhteen,miten
ILO-sopimuksenvoimaansaattaminentulisitoteuttaa.

Kansainvälistensuhteidenjakansainvälisenoikeudentieteenaloil-
lasopimustensoveltamistakäytäntöönvoidaanlähestyäihmisoikeus-
näkökulmasta.Ensinnäkinonperustavanlaatuistatietää,keitätällai-
setsopimuksetkoskevat,jatoiseksi,millaisiavelvoitteitanevaltioille
asettavat.TässäartikkelissatarkastellaanILO-sopimustavertailevan
tutkimusmetodinavullaem.tieteellistenviitekehystenlähtökohdis-
tajaviitataantutkimusaineistonaKansainvälisenTyöjärjestönAsian-
tuntijakomitean(CEACR,CommitteeofExpertsontheApplication
ofConventionsandRecommendations,myöh.Asiantuntijakomitea)
lausuntoihin,ns.huomioihin(Observations) jasuoriinpyyntöihin
(DirectRequests),jotkaliittyvätILO:nsopimustenvalvontamenette-
lyyn.Tarkastelunkohteenaeiniinkäänolesopimuksentulkitseminen
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–mitäasiantuntijakomiteatekee–vaannepoliittisetjalainsäädän-
nöllisetmuutoksetkäytännöntasolla,joihinvaltiotratifioimallaso-
pimuksensitoutuvat.

Sopimuksenkohteista

KansainvälisenTyöjärjestönkiinnostusalkuperäiskansojenoikeuksia
kohtaanjuontaajuurensa1920-luvullejaAndienrinteille,missäjär-
jestötekikäytännönavustustyötäpaikallistentyöläistenkeskuudessa.
Heistämonikuuluialkuperäiskansaan,jaheidänolojaanalettiinpa-
rantaanimenomaantyöolosuhteitakoskevienmuidenILO-sopimus-
tenavulla.Avustustyöstänousimyöstarvelaajemman,pelkästäänal-
kuperäiskansojakoskevansopimuksenlaatimiseen,mikäsaatiinkin
aikaan1957(sopimus107).Sekoskeealkuasukasja-heimoasteella
oleviaväestöryhmiä.Myöhemmin,1980-luvullamaailmanpoliittinen
tilannemuuttui,mikämahdollistiavoimemmankeskustelunmm.
kansojenitsemääräämisoikeudestajaalkuperäiskansojenoikeuksista
erityisestiheidänperinteisiinasuinalueisiinsa.Myösalkuperäiskan-
sojenomallapoliittisellaaktiivisuudellaolimerkityksensäkutenosit-
tainmyösYK:nvaikutuksella,kunlähdettiinuudistamaansopimusta
107.Tämänpääasiallisenatarkoituksenaoliollutsulauttaaeristäy-
tyneetja”takapajuiset”alkuperäiskansatmuuhunväestöön.Vuonna
1989solmittuuusisopimusNo.169merkitsimuutostaILO:nlähes-
tymistavassaalkuperäiskansojakohtaan.Tarkoituksenaonedelleen
suojellaalkuperäiskansoja,muttanytseperustuunäidenkansojen
erityislaatuisenkulttuurin,elämäntavan,perinteidenjatapojenkun-
nioittamiseen.ILO:ssauskotaanmyös,ettäalkuperäiskansoillaonoi-
keusjatkaaomanidentiteettinsäsäilyttämistäjamääritellämitenja
millätavoinhehaluavatkehittyä,mikäliitseniinhaluavat.(ILO,Ma-
nual2000:5.)

Kutenedelläon jomainittu, sopimuksenratifioinninongelma-
kohtinavoidaanpitääsopimuksenmaaoikeusartikloja,jotkaasettavat
pitkällemeneviävelvoitteitavaltioille.Kysymykseenmaanomistusoi-
keudestaliittyyväistämättämyöskysymyssiitä,keitänämäoikeudet
koskevat.ILO-sopimuksenensimmäisenartiklanmukaansopimusta
sovelletaanalkuperäiskansoihin,joillatarkoitetaan:
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…niitäitsenäisissämaissaeläviäkansoja,joitapidetäänalkuasukkaina,
koskahepolveutuvatväestöstä,jokamaanvalloituksentaiasuttamisentai
nykyistenvaltiorajojenmuodostumisenaikaanasuimaassataisillämaan-
tieteelliselläalueella,johonmaakuuluu,jajotkaoikeudellisestaasemasta
riippumattaovatsäilyttäneetkokonaantaiosittainomatsosiaaliset,talou-
delliset,kulttuurisetjapoliittisetinstituutionsa.

ILO:nvalvontaelin,ns.Asiantuntijakomitea(CEACR)muodostuu20
itsenäisestitoimivastaasiantuntijasta,joistamonetovatlakimiehiä,ja
sekokoontuuvuosittain.Sentehtävänäonvalvoasopimuksennou-
dattamistavaltioidensillelähettämienraporttienperusteella.Komi-
teanhuomioistajalisäselvityspyynnöistävaltioillekäyselvilleartik-
laan1liittyvissäkysymyksissäerityisestisopimuksenhenkilötasolle
ulottuvavelvoite, jokamonissaAsiantuntijakomiteankommenteis-
saesiintyyitse-identifikaationmerkityksenkorostamisena.ILO:nop-
paanmukaanitse-identifikaatiopitääsisälläänsekäobjektiivisenet-
täsubjektiivisenkriteerin.Objektiivisellakriteerillätarkoitetaansitä,
ettäalkuperäiskansantuleetäyttääartiklan1vaatimuksetsekätun-
nustaajahyväksyähenkilöt,jotkakuuluvattähänkansaan.Subjektii-
visellakriteerillätaastarkoitetaansitä,ettähenkilöitseidentifioiit-
sensäkuuluvaksitähänryhmääntaikansaantaiettäryhmäitsepitää
itseäänalkuperäis-taiheimokansanasopimuksenedellyttämälläta-
valla.(ILO,Manual2000:8.)

Erityisenhyvin tämätuleeesilleAsiantuntijakomiteansuorassa
pyynnössäBolivialle1995:

…AsiantuntijakomiteaolisikiitollinenBolivianhallituksentiedosta,jos-
saesitettäisiinsetapa,mitenalkuperäiskansayhteisötjayksilötvoitaisiin
tunnistaa,jottanämävoisivathyötyälainsäädännöstä,jokaheitäkoskee.
(CEACR:suorapyyntöBolivialle,1995.)

MyösILO:noppaassavuodelta2000mainitaan,ettäontärkeäätie-
tää,ketkäovatsopimuksenedunsaajia.(ILO,Manual2000:8.)Tässä
yhteydessäviitataanitse-identifikaationmerkitykseenartiklan1(2)
kohdanperustavanlaatuisenakriteerinä.(Ks. lisäämm.Thornberry
1998;Thornberry2002;Mejknecht2001.)

Argentiinan kohdalla vuonna 2003 ja myöhemmin uudestaan
vuonna2005asiantuntijakomitea toteaa,ettäalkuperäiskansan it-
se-identifikaationosaltaArgentiinanlainsäädäntöeitäytäartiklan1
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vaatimuksia.Asiantuntijakomiteakehottaatästäsyystähallitustasuo-
rittamaanväestölaskennanjasuosittelee,ettähenkilöt,joitaasiakos-
kee,otetaanmukaanlaskennanvalmisteluun.(CEACR:suorapyyn-
töArgentiinalle, 2003.) Hondurasin hallituksen mukaan sopimus
koskeeHondurasissakaikkiasellaisiahenkilöitä, jotkakuuluvatal-
kuperäisväestöön ja erityisesti sellaisia henkilöitä, jotka kuuluvat
CONPAH-järjestöön(ConfederationofAutochonousPeoplesofHon-
duras).Asiantuntijakomiteapyytäähallitustaselvittämäänsitä,mil-
lätavoinsopimustasovelletaansellaisiinhenkilöihin,jotkaeivätole
järjestönjäseniä,muttajotkatäyttävätArtiklan1vaatimuksetjaovat
siissopimuksensoveltamiskohteita.Lisäksipyydetäänselvitystäitse-
identifikaationtoteutumisestakäytännössä.(CEACR:suorapyyntö
Hondurasille,2000.)

Perunhallitustakohdallaasiantuntijakomiteapyytää1999ilmoit-
tamaantarkempialukujaalkuperäiskansoihinkuuluvienhenkilöi-
denlukumäärästä.Komiteaehdottaa,ettäPerunhallitusharmonisoisi
kriteeritkoskemaanniitähenkilöitä, joihinILO-sopimustasovelle-
taan.Tässäyhteydessätulisierityisestihuomioidahenkilönpolveu-
tuvuusjaitse-identifikaatio.Alkuperäiskansojenjäseneksimääritte-
leminenonerityisenvaikeaaPerussasiksi,ettämaan24miljoonasta
asukkaastayli9miljoonaakuuluualkuperäiskansoihin.Amazonian
alueellaelää42erietnis-kielellistäryhmää,jatämäaluekattaa62pro-
senttiamaanpinta-alasta.Pelkästääntälläalueellapuhutaan40:äeri
kieltä,jotkakuuluvat16erikieliryhmään.Kaikkinämäryhmäteivät
myöskäänitseselkeästimääritteleolevansaalkuperäisyhteisöjä.On
huomattava,ettäviidakoissaelävienintiaaniyhteisöjentietämysih-
misoikeuksistayleensävoiollaniukkaajakokoasiaaeiehkäerityisem-
minolepohdittukaan;eletäänjaasutaanalueella,jossaonainaeletty
yhteisönä,perheenä,sukuna.Asiantuntijakomiteatoteaaasianolevan
Perunkohdallaerittäinvaikea,koskamäärittelytapojaonuseitajaeri-
laisiaryhmiäonpaljon:maalaistyöläisiä,alkuperäiskansayhteisöjäja
sellaisia, jotkaelävätkaukanaylämailla,sademetsissäjasademetsien
reuna-alueilla.Tämänvuoksiasiantuntijakomiteapyytääkriteerien
harmonisointia.(CEACR:suorapyyntöPerulle,1999ja2006.)

Vuonna1993suorassapyynnössäasiantuntijakomiteatoteaa,et-
täNorjassaonpidetty1970väestölaskentasaamelaisväestönlaskemi-
seksi.Vuonna1993hallitusarvioiNorjanalueellaelävännoin40000
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saamelaista.Asiantuntijakomiteatiedusteleehallitukselta,onkoNor-
jassaaikeitajärjestäätulevaisuudessauusiväestölaskenta,jokasisäl-
täisierityisenalkuperäiskansa-elementin.Norjanhallitusvastaa1995,
ettäväestölaskennalleeioletulevaisuudessatarvetta,koskasaamelai-
siaedustavassaSaamelaiskäräjienvaalissasaavutettiinkorkeaosallis-
tumisprosentti, jaettänejotkaäänestävätSaamelaiskäräjävaaleissa,
voidaanidentifioida.NorjanSaamelaiskäräjienvirallisteninternet-
sivujenmukaanvuonna1989rekisteröitiin5497saamelaistaSaame-
laiskäräjienvaaliluetteloon,vuonna20019923henkilöäjavuonna
200512538henkilöä.NorjanhallitusonkuitenkinarvioinutILO:lle
1993saamelaistenlukumääräksi40000.Norjanulkoministeriönmu-
kaansaamelaistenlukumääräksivoidaanarvioidajopa75000henki-
löä.(www.samediggi.no.)SamoinkuinHondurasinkohdallatässäkin
yhteydessävoisiesittääseuraavankysymyksen:millätavallavarmiste-
taanse,ettämyösnehenkilöt,jotkaeivätäänestäSaamelaiskäräjien
vaaleissajaeivätsitenolemerkittyjävaaliluetteloon,muttajotkatäyt-
tävätILO-sopimuksenNo.169artiklan1kriteerit,ovatsopimuksen
suojanpiirissä?VaaliluetteloonhakeutumineneioleNorjassapakol-
listajatästäsyystärekisterinperusteellamääräytyvätoikeudetovat
ongelmallisia.Norjassaasiaaonvietyeteenpäinsiten,ettäesimer-
kiksimaaoikeuksienosaltakenellätahansaonmahdollisuussaattaa
vaateensatutkittavaksierityiseensitävartenperustettuunelimeenja
edelleenerillisentuomioistuimenratkaistavaksi.Tämämenettelyta-
paliittyyILO-sopimuksenimplementointiinelitäytäntöönpanooon,
mikäsuoritetaanvaltionvaroin.Prosessiakuitenkinkuvattuhitaaksi,
eikätuomioistuintoistaiseksioleantanutyhtäkäänratkaisua.(Ks.li-
säämyöhemminFinnmarkinlainkohdalla.)

Etnistenryhmienerottelutaimäärittelyerilaisiinrekistereihinvoi-
daankokeaongelmallisenaesimerkiksitoisenmaailmansodantapah-
tumienvuoksi.MuunmuassaKaikkinaisenrotusyrjinnänpoistamis-
takoskevankomiteansuosituksessaSuomelle5.3.2009todetaan,että
Suomenlainsäädäntöestääerottamastaetnisiäryhmiätoisistaanvä-
estökirjanpidossataimuutoinerottelemastakansalaisiaetnisen,kie-
lellisentaiuskonnollisenalkuperänperusteella.Komiteakuitenkin
suositteleeSuomentuottavantietoamm.väestönetnisestäraken-
teestasamoinkuinmuutasellaistatietoa,jokaonsaatututkittavien
vapaaehtoisuuteenperustuvillakohdennetuillayhteiskuntatieteel-
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lisillätutkimuksillajatäysinkunnioittaenheidänyksityisyyttäänja
anonymiteettiaan.(CERDsuositus5.3.2009.)ILO:nasiantuntijako-
miteasuosittaauseidenratifioijavaltioidenkohdallaväestölaskennan
suorittamistaerietnistenryhmienmäärittelemiseksi.

Sopimuksenkannaltaeioleniinkäänkysymysalkuperäiskansoi-
hinkuuluvienhenkilöidenmäärittelystä,vaansellaistenhenkilöiden
”löytämisestä”,joitasopimuskoskee.Artikla1eimyöskäänedellytä,
ettäsopimuksensoveltamisenkohteidentulisiollaesimerkiksival-
tioidenoikeudellisestitunnustamia.Ihmisoikeuksientoteutumisen
kannaltaonkuitenkintärkeää,ettähenkilötietääILO-sopimuksen
koskevanhäntäjaettähänvoivaatiaoikeuksiensaparempaatoteutu-
mistatähänsopimukseenvedoten.Artiklan1sisältöasettaataasomat
kriteerinsäsille,keihinsopimustasovelletaan.

Maaoikeusartiklat

Onhuomattava,ettäsuuriosamaapallonalkuperäisväestöstäelää
alueilla, joilla luonnonolot esittäytyvät äärimuodoissaan.Arktiset
alkuperäiskansatovatsopeutuneetankaraankylmyyteen,eteläisel-
läpallonpuoliskollataaskuivuusjakuumuusasettavatomatehton-
sa.Yhtäkaikkialkuperäiskansoille tunnusomaistaonmaankäyttö
toimeentulonsahankkimistavarten.Myössaamelaistenperinteisillä
luontaiselinkeinoilla,kutenmetsästyksellä,kalastuksellajaporonhoi-
dollaonvahvayhteysmaahan.Myösmuunlainenlaiduntaminen,ke-
räilyjaesimerkiksilääkekasvienhyödyntäminenovatalkuperäiskan-
soilletärkeitätoimeentulonlähteitä.Nimenomaantätämaankäyttöä
ILO-sopimuksellahalutaanturvata.

KokonaisuudessaanILO-sopimuksessaeiolekysymyspelkästään
maaoikeuksistavaanmonistamuistakinoikeuksista:oikeudestakou-
lutukseen, terveydenhuoltoon,sosiaaliturvaan ja työhön.Sopimus
korostaaalkuperäiskansojen jaympäristönsuhdetta,maankäyttöä
perinteisellätavallasekävahvaakuulemisvelvoitetta,kunesimerkik-
si luonnonvarojahyödynnetään.Artiklan15mukaankansoillaon
oikeusosallistualuonnonvarojenkäyttöön,hallintaanjasuojeluun
(15.1.)Tapauksissa,joissavaltiosäilyttääomistusoikeudenmineraa-
livaroihintaimaanalaisiinluonnonvaroihinonkansojenkanssaneu-
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voteltavaennenkuinmaahankohdistuviatutkimus-taihyödyntä-
misohjelmiaaloitetaan.Kansojenonmyösmahdollisuuksienmukaan
päästäväosallisiksitällaistentoimintojentuottamastahyödystäjasaa-
tavaoikeudenmukainenkorvauskaikestavahingosta, jotatoiminta
voiaiheuttaa.(15.2.)

ILO-sopimusjakaantuukymmeneenlukuun,joistatoinenosa,ar-
tiklat13−19,käsitteleemaa-asioita.Artiklan13mukaansovellettaessa
yleissopimuksentämänosanmääräyksiähallitustenonkunnioitetta-
vasitäerityistämerkitystä,jokakyseessäolevienkansojensuhteella
siihenmaahantaialueeseen,jollaheasuvattaimuutenkäyttävät,on
niidenkulttuurillejahenkisillearvoille,jaerityisestionkunnioitetta-
vatämänsuhteenyhteisöllisiänäkökohtia.Artiklassatodetaanlisäk-
si,ettäilmauksella’maa’tarkoitetaanartikloissa15ja16myösalueita,
jotkasisältävätkokosenympäristön,jossakysymyksessäolevatkan-
satasuvattaijotahemuutenkäyttävät.Kutenedelläontodettu,ILO-
sopimuksenartikla14onaiheuttanutenitenongelmianiillevaltioille,
jotkaharkitsevatsopimuksenratifiointia.Artiklanmukaankyseisil-
lekansoilleontunnustettavaomistus- jahallintaoikeusniihinmai-
hin,joillaneperinteisestiasuvat.Soveltuvissatapauksissaonlisäksi
turvattavaasianmukaisillatoimenpiteillänäidenkansojenoikeudet
käyttääalueita,jotkaeivätoleniidenyksinomaistaasuinaluetta,mut-
tajoitaneovatperinteisestivoineetkäyttäätoimeentulonsahankki-
mistajaperinteisiätoimiaanvarten.Tässäsuhteessaonkiinnitettävä
erityistähuomiotapaimentolaiskansojenjakiertävienviljelijöidenti-
lanteeseen.

Lisäksikyseisenartiklanmukaanhallitustenontarpeellisintoi-
menpiteinmääriteltäväkysymyksessäolevienkansojenperinteisesti
asuttamatmaatjataattavatehokassuojaniidenomistus-jahallinta-
oikeudelle.Artiklassaedellytetäänmyös,ettäkansalliseenoikeusjärjes-
tykseenonsisällytettävätarkoituksenmukainenmenettelykysymykses-
säolevienkansojenmaahanliittyvienvaatimustenratkaisemiseksi.

ILO-sopimuksenomistus-jahallintaoikeuskäsitettävoidaanlähes-
tyäuseistaerinäkökulmista:kansainvälisestä jakansallisistanäkö-
kulmistataiyhteisönjayksilönnäkökulmista.Sanamuodonmukaan
tulkittunakysymysonsiitä,ettäsopimuksellaei”myönnetä”alku-
peräiskansoilleoikeuksiavaantunnustetaan,ettäkyseisilläkansoilla
onedellämainitutoikeudetniihinmaihinjavesiinjotkasijaitsevat



427

EräistäILO:nalkuperäiskansasopimuksenNo.169maankäyttöäkoskevista...

heidänperinteisestikäyttämilläänalueilla.Kysymysonkolonialis-
minhistoriantunnustamisestajaterranullius-ajattelustaluopumi-
sesta(Terranullius=tyhjä, juridisestieikenenkäänmaa).Käsitettä
onkäytettykuvaamaansitätilannettaAustraliassa,kunJamesCook
saapuimantereelle1788.Australiaaasuttikuitenkinalkuperäisväestö,
aboriginaalit,joillaoliomistusoikeusmaahansa.Tämäonsittemmin
tunnustettumm.Australiankorkeimmanoikeudenpäätöksellä1992
laajaahuomiotasaaneessans.Mabo-oikeudenkäynnissä.(Councilfor
AboriginalReconciliation,Canberra1993.)

Jottaalkuperäiskansanoikeudetmaahanvoitaisiintunnustaa,on
tärkeäätietää,mitänämäalueetovat.Näinollenvaltioidentuleear-
tiklan14edellyttämällätavallamääritelläkysymyksessäolevatalueet.
SuomessatehdyissäILO-sopimuksenratifiointiinliittyvissäesityksis-
säonlähdettysiitä,ettäsopimuskoskisivainpohjoisintaLappiatai
nk.saamelaistenkotiseutualuetta.ILO-sopimuksenartiklan14mu-
kaansopimustuleekoskemaanalueita,joillaalkuperäiskansatperin-
teisestiasuvatsekäniitäalueita, jotkaeivätolealkuperäiskansojen
yksinomaistaasuinaluetta,muttajoitaneovatperinteisestivoineet
käyttäätoimeentulonsahankkimistajaperinteisiätoimiaanvarten.
Kysymysonsiiskahdestaerilaisestaalueesta,joitasopimuksenmu-
kaankoskevaterilaisetmääräykset.(Joona,J.2006:384−385.)

Suomessa2001mietintönsäjättäneensaamelaiskomiteantehtävä-
näoliselvittääILO-sopimuksenratifiointiesteidenpoistamista.Ko-
mitealähtiilmeisestisiitä,ettänykyisenSuomenalueellanämä14ar-
tiklassamainitutkriteerittäyttyvätvainEnontekiön,InarinjaUtsjoen
kuntiensekäSodankylänkunnanpohjoisosassasijaitsevanLapinpa-
liskunnanalueella,muttaeivätsensijaanmuillaalueilla.Mietinnössä
eikuitenkaanperustellasitä,minkävuoksiILO-sopimuksenkahden
erilaisenmääritelmänmukaisetalueetkoskevatnimenomaanedellä
mainittua,muttaeivätesimerkiksijotainmuutaaluetta.Edellämai-
nitussank.saamelaisalueenrajauksessaeiolejoidenkintutkimusten
mukaankysymysmistäänhistoriallisesta,alueenalkuperäisväestöä
erottaneestarajasta,vaanalueenrajausperustuu1962tehtyynhaas-
tattelututkimukseen(Joona,J.2006:385).Kyseinentutkimustehtiin
edellämainittujenkuntienjaKittilänpohjoisosissajasiinäselvitet-
tiinsaamenkielenosaamista(Joona,J.2006:386).Koskavainmuu-
tamaKittilänpohjoisosissaasuvahenkilöilmoittitäyttävänsäasetetut
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kriteerit,jätettiinKittiläpoissiitäalueesta,jostamyöhemminalettiin
käyttäänimitystäsaamelaistenkotiseutualue.

Ruotsissaonlähdettysiitä,ettäILO-sopimuksenmaaoikeusartik-
loissatarkoitettualueonRuotsinporonhoitoalue,jokaonnoinkol-
masosaRuotsinpinta-alasta(SOU1999:25:14).Kysymysonsiitä
lapinrajanpohjoispuolellasijainneestalapinkylienalueesta,jokavuo-
den1809jälkeenjäiRuotsinpuolelle.Lisäksiporonhoitoalueeseen
nykyisenRuotsinpuolellakuuluvatnk.talvilaidunalueet.(SOU1999:
14,25.)Ruotsissanäidenalueidenlaajuuttaonselvittänyterityinen
rajakomitea(SOU2006:14).

Aluemäärittelytovatolleetongelmallisiamyösmaissa,jotkaovat
joratifioineetILO-sopimuksen.TämätuleehyvinesilleAsiantuntija-
komiteankommenteista.Jottasopimustavoitaisiinsoveltaakäytän-
töön,ontärkeäätietää,mistäalueistaonkysymys.Aluemäärittelyt
ovattärkeitämyössiksi,ettäalkuperäiskansoillepystytäänmahdol-
lisestikompensoimaanjomenetettyjämaa-alueita.Yleensäedelly-
tyksenäonkuitenkinse,ettätällaisentapahtumanontäytynytsattua
vastikään(esimerkiksijonkinsuurenrakennushankkeenseuraukse-
na).Uudenmaa-alueentuleetällöinollavastaavanlaistakuinmene-
tettymaajamahdollisuuksienmukaanalkuperäiskansoillatulisiolla
myösoikeuspalataasuinsijoilleen.Myösrahallinenkompensaatioon
mahdollinen.Näistäsäädellääntarkemminsopimuksenartiklassa16.

Omistusoikeus-kysymystävoidaan lähestyäuseistaerinäkökul-
mista, joita tässä ei lähdetä erittelemään.Yleisesti voidaan sanoa
Asiantuntijakomiteanjavaltioidenvälisendialoginperusteella,että
LatinalaisessaAmerikassaalkuperäiskansojenomistusoikeusmaihin
onheikkoa,muttamyöspoikkeuksialöytyy.Suuriamaa-alueitaon
palautettuniidenalkuperäisilleasukkaillehiljattainmm.Brasilias-
sa.Yleisestiongelmatmaaoikeuskysymyksissäliittyvätmuunmuassa
suuriinkansallisiinhankkeisiin,esimerkiksierilaistenvoimalaitosten
rakentamiseen.VaikkaILO-sopimusvaatiikintällaisissatapauksissa
ko.tahojaneuvottelemaanalueenasukkaidenkanssajamm.tarjoa-
maantilallevaihtoehtoisiamaa-alueita,asiaonvaikea,silläesimerkik-
siAmazonianalueellaelävillekansoilleyhteysjohonkintiettyynmaa-
alueeseenonhyvinvahva,jopaelinehto.

ILO-sopimuksenvaatimusomistus-jahallintaoikeudentunnus-
tamisestanäyttäytyysopimuksenratifioineissavaltioissaeritavoin.
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Seuraavassaesitetäänmuutamiaesimerkkejä.Vertailemallaerimai-
dentilanteitatoisiinsavoidaanhuomata,mitenperustavanlaatuisesti
erilaisialähestymistapojasamoihinongelmiinvoiolla.Juridisestipe-
ruskysymyksetovatkuitenkinhyvinsamanlaisia:maaoikeuksienkoh-
dallaonselvitettävämistäalueestaonkysymys,keitäovatoikeuksien
subjektitjamitensubjektienomistus-jahallintaoikeuspalautetaan.
ILO:nasiantuntijakomiteavaatiisopimustatoimeenpantaessa,että
muutoksiajaparannuksiaontapahduttavasekälainsäädännössäettä
myöskäytännöntasolla.Useinpitkällevietylainsäädäntöeitosiasial-
lisestiturvaaalkuperäiskansanoikeuksiakäytännöntasolla.Tämäon
ehkänähtymyössaamelaisiinkohdistuvanlainsäädännönheikkoute-
na.Molempiatasojavoidaankuitenkinvertailla.Onmuistettava,et-
tävertailuerimaidenvälilläeikuitenkaanvoiantaasuoriavastauksia
omiinongelmiimmevaanainoastaanerilaisianäkökulmia,joitamah-
dollisestivoidaanhyödyntää.

ArgentiinankohdallaAsiantuntijakomiteatoteaa2003,ettäalku-
peräiskansojenmaanomistusoikeuteenliittyyuseitaongelmia.Pro-
vinssienhallintoelimetsaattavatpitääalkuperäiskansoillekuuluvia
maitaeräänlaisinavakuuksinakansainvälisiärahoituslaitoksiavarten
saadakseenjatkossalisäälainaa.Asiantuntijakomiteakorostaamyös
neuvotteluvelvoitettaalkuperäiskansojenkanssa,mikäliniitäsiirre-
täänpoisperinteisestiasuttamiltaanalueilta.(CEACR:suorapyyn-
töArgentiinalle2003;huomioArgentiinalle2005.)Boliviankohdalla
vuonna1994ontullutesiinalkuperäiskansanomistusoikeusaluei-
siin,jotkaonkansallisestiluokiteltuns.luonnonsuojelualueiksi.Mi-
tenalkuperäiskansanmahdollisuuselinkeinojensaharjoittamiseen
varmistetaan tällaisella alueella? (CEACR: suorapyyntöBolivialle
1994.)

CostaRicankohdallaasiantuntijakomiteatoteaa1997,ettäsielläon
edelleensuuriaalueitaalkuperäiskansaankuulumattomienhenkilöi-
denhallussa,jaettähallituksellaeioletarkoituksenmukaisiaresurs-
sejakompensoidaasiaanäillehenkilöille.Asiantuntijakomiteapyytää
hallitustailmoittamaanmitenseaikoonoudattaaalkuperäiskansa-
lakia(IndigenousAct),jonkamukaannämäihmisettulisisiirtäätäl-
täalueelta,jottamaatvoitaisiinpalauttaaalkuperäisilleomistajilleen.
(CEACR:suorapyyntöCostaRicalle1997.)
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TanskankohdallaAsiantuntijakomiteatoteaamaaoikeuksista2001,
ettäTanskanjärjestelytGrönlannissatakaavatalueenasukkaillelaajan
autonomianmaidenkäytönsuhteen.Hallintojärjestelyn(HomeRule)
viranomaisettekevätpäätöksetsiitä,kenelläonoikeuskäyttäämaa-
ta.Järjestelyeiteekuitenkaanerotteluaalueenalkuperäisenväestön
jaalueellemyöhemminmuuttaneidenvälillä.(CEACR:suorapyyntö
Tanskalle2001.)

Ecuadorissaomistusoikeusmaahanvoiollaesivanhemmiltape-
rittyä,maatvoivatollaperheenomistamia,yksityistenomistamiatai
yhteisönomistamia.Alkuperäiskansoillaonoikeusosallistuaperin-
teisilläasuinalueillaansijaitsevienluonnonvarojenetsimiseen,hyö-
dyntämiseenjasuojeluun.Asiantuntijakomiteapyytäälisäselvityksiä
siitä,mitentämätoteutetaankäytännössä.Tässäyhteydessäkoroste-
taanmyösmolemminpuolistenneuvottelujenmerkitystä.(CEACR:
suorapyyntö2003.)

Fiji-saarilla”nativelands”ovatyhteisönomistamiajaniitähallin-
noialkuperäisväestöäedustavakomissio.Maa-alueista83%onhal-
linnoitunäin.Ottaenhuomioon,että saarellaei lähestulkoonasu
muitakuinalkuperäisväestöäjaheidänjälkeläisiään,alkuperäisväes-
tötunteeolonsakuitenkinuhatuksijavieraaksisaarellaan.Ongelmia
esiintyyerityisestieriheimojenkeskenjaristiriitaisuuksiaesiintyy,sil-
lämaastasaatavattuototpäätyvätvalitettavanuseinpäälliköidentas-
kuihin.(CEACR:huomioFijille2005.)

GuatemalassaILO-sopimusonedesauttanutjonkinverranselvit-
tämäänmaansekasortoistasisäpoliittistatilannettajaedesauttanut
rauhansopimuksensyntymistä.Alkuperäiskansojenmaaoikeuksiaon
parannettujuuriILO-sopimuksenNo.169ratifioinninmyötä,vaikka
paljontyötäonvieläedessä.(CEACR:huomioGuatemalalle2002.)
Hondurasissaonpalautettuperinteisestikäytettyjämaitajoillekinal-
kuperäiskansaryhmille.Osaalkuperäiskansojenmaistaodottaaedel-
leenidentifioimistajapalauttamista.Hondurasinkohdallaasiantun-
tijakomiteamyöshuomauttaa,ettäontärkeääraportoidakomitealle
sekälainsäädännöllisistämuutoksista,joitamaihinkohdistuu,ettäla-
kiensoveltamisestakäytännöntasolla.(CEACR:suorapyyntöHon-
durasille2003.)

ILO-sopimuksenartiklan34mukaanyleissopimuksentäytäntöön
panemiseksitehtävientoimienlaatujalaajuusonratkaistavakunkin
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maanerityisolosuhteethuomioonottaen.Seuraavassaartiklassasää-
detään,ettäsopimuseisaavaikuttaahaitallisestiesim.kansalliseen
lainsäädäntöön.ILO-sopimuseisiisestäsopimuksenratifiointiasi-
ten,ettäsamallaotetaanhuomioonmyösneoikeudet, joitaalueen
alkuperäisväestöllävoidaankatsoaolevankansallisenlainsäädännön
perusteella.Jokatapauksessaonkuitenkinselvää,ettäratifioitaessa
sopimuskansallinenlainsäädäntöeivoiollaristiriidassasopimuksen
mukaanmääräytyvienoikeuksienkanssa.KoskaSuomessaasiakos-
keepelkästäänPohjois-Suomenvaltionmaita,kysymysonmyösniistä
oikeuksista,joitaalueenalkuperäiskansallavoidaankatsoanykyaika-
naolevanentistenlapinkylienmaa-javesialueisiin.

Ruotsissaporonhoito-oikeusymmärretäänvahvastisuojatuksija
omaisuudensuojanpiiriinkuuluvaksikäyttöoikeudeksi, jokakaven-
taamaanomistajanoikeuttauseassaerisuhteessa.Tämäoikeussi-
sältäämyösmuitamaa-javesialueisiinkohdistuviaoikeuksiakuin
maanomistuksestariippumattomanporojen laiduntamisoikeuden.
Ruotsissaonkeskusteltusiitä,voidaankotämänoikeudenkatsoaole-
vansisällöltäänsellainen,ettäsetäyttääjotällähetkelläILO-sopi-
muksenmaaoikeusartiklojenvaatimukset.Sopimuksenratifiointies-
teitä Ruotsissa selvittäneen Heurgrenin mukaan vahvasti suojattu
käyttö-jahallintaoikeusmaahanonriittäväartiklan14(1)ensimmäi-
senvirkkeentoteuttamiseksi.Hänenmukaansaratifiointikuitenkin
edellyttäisi,ettäporonhoidonasemaatulisiedelleenvahvistaasuh-
teessamuuhunmaankäyttöön.(SOU1999:16,25.)Norjanoikeus-
ministeriökatsoi1990,ettäporonhoidon suojattukäyttöoikeusolisi
riittäväturvaamaanartiklan14velvoitteet,jaNorjaratifioisopimuk-
sen1990.

Vaikkaomistusoikeus-käsiteymmärretäännormaalistivahvim-
maksioikeudeksi,asianeikuitenkaantarvitsevälttämättäollanäin.
Mikälimuullekuinmaanomistajallekuuluvatoikeudetalueenkäyt-
töönovatkovinmoninaisetjapitkällemenevät,jatämänseurauksena
maanomistajaeivoijuurikaanhyödyntääaluettaan,voidaantietys-
tikysyäkenenoikeusonvahvin.Kysymysonennenkaikkeaaluei-
denkäyttöäkoskeviensäännöstensisällöstäeikäsiitä,mitänimityksiä
käytetään.Tätätaustaavastenvoitaisiinsiissanoa,ettämuodollisen
omistusoikeudenmyöntämineneiolisivälttämätöntä.KoskaILO-so-
pimuksessapuhutaanomistusoikeudesta,kysymystäytyyollavarsin
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vahvastajamonipuolisestisuojatustakäyttöoikeudesta,jottamaini-
tunsopimusmääräyksenvoidaankatsoatäyttyvän.(Ks.Joona,J.2006:
390.)Onkuitenkintodettava,ettäsopimustekstinmukaankysymys
onomistusoikeudesta(ownership),elisopimustaratifioidessaonotet-
tavahuomioonmyössemahdollisuus,ettäsopimusedellyttäämuo-
dollisenomistusoikeudentunnustamistakansallisessalainsäädännös-
sä.(Joona,J.2006:390−391.)

ILO-sopimuksenartiklan14.3vaatimustatarkoituksenmukaisten
menettelyjensisällyttämisestäkansallisiinoikeusjärjestyksiintarkas-
tellaanlähemminjäljempänäNorjankohdalla.

Perinteistenelinkeinojensuoja

PerinteistenelinkeinojenmerkityksenkorostaminenonyksiILO-so-
pimuksenkeskeisimpiälähtökohtia.Nämäelinkeinotmuodostavat
useinperustanalkuperäiskansakulttuurinsäilymiselle.Maahankoh-
distuvienoikeuksienkannaltaperinteistenelinkeinojenharjoittami-
nentietylläalueellaonsitenlähtökohtanäidenoikeuksientoteutu-
miselle.Jottamaaoikeudetvoitaisiintunnustaa,maataonedelleen
käytettäväesimerkiksiperinteistenelinkeinojenharjoittamiseen.(Ar-
tikla14.)

Artiklassa14.1korostetaanalkuperäiskansanmahdollisuuttakäyt-
tääalueita, joitaseonperinteisestivoinutkäyttäätoimeentulonsa
hankkimistajaperinteisiätoimiaanvarten.Perinteistenelinkeinojen
harjoittaminenperustuuyksityiskohtaiseenluonnontilantuntemuk-
seenjajuontaajuurensasukupolveltatoiselleperiytyvääntietoonsii-
tä,mitenalueitaonkäytettyjahoidettu.Perinteisetelinkeinot,kuten
poronhoito,metsästys,keräily,ansastus,kalastus,laiduntaminen,siir-
tyväviljelyjapuuntyöstöovatuseinyhteisönyhdessäharjoittamia,
jamonestineovatsenainoitatoimeentulonlähteitä.(ILOManual
2000:48.)Mikälialkuperäiskansallaeiolemahdollisuuttatairiittä-
västiresurssejaperinteistenelinkeinojenharjoittamiseen,tämätekee
kansastakulttuurisestijataloudellisestihaavoittuvan.Moninpaikoin
maailmaaalkuperäiskansojenperinteisestikäyttämiämaa-alueitaon
pienennettyjapirstaloitusiten,ettämaidenkestäväkäyttöonjolähes
mahdotonta.Alkuperäiskansatonpakotettuylilaiduntamaanmai-
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taan,lyhentämäänkesanto-aikojataiistuttamaantuottoisiakasveja,
joidenkasvukauttavoidaanpidentääerilaisinkemikaalein.Toimeen-
tulonhankkiminenperinteistenelinkeinojenulkopuoleltaonmyös
hyvinyleistä.(ILOManual2000:50.)

Artiklan19mukaankansallisissamaatalousohjelmissakysymyk-
sessäolevillekansoilleonvarmistettavasamanlainenkohtelukuin
muilleväestönosillesikälikunkysymyksessäona)lisämaanhankki-
minennäillekansoillesilloin,kunkäytettävissäolevamaa-alaeirii-
täturvaamaanniilletavanomaistatoimeentuloataikattamaanniiden
mahdollisenväestönkasvunaiheuttamaamaantarvettataib)tarvitta-
vienvarojenmyöntäminennäidenkansojenomistuksessaennestään
olevienmaidenparantamistavarten.

Artiklan23.1mukaankäsityöammatit,maaseudunjapienyhteisö-
jenteollisuussekäluontaistalousjaperinteisetmetsästys-,kalastus-,
ansastus-jakeräilyelinkeinottuleetunnustaatärkeiksitekijöiksinäi-
denkansojentaloudellisessariippumattomuudessajakehityksessä.
Hallitustenonyhteistyössäkansojenkanssavarmistettava,ettänäitä
toimintojavahvistetaanjaedistetäänainakunseonmielekästä.

Artiklan23kohdan2mukaankansojenpyynnöstäniilleonmah-
dollisuuksienmukaanannettavaasiaankuuluvaateknistäjataloudel-
listatukeaottaenhuomioonkansojenperinteinenteknologiajakult-
tuuripiirteetsekäkestävänjatasapuolisenkehityksentärkeys.

ILO-oppaanmukaansopimuskorostaaalkuperäiskansojenperin-
teistenelinkeinojenmerkitystäkansojenkulttuurisenjataloudellisen
riippumattomuudenkannalta.Sopimuspyrkiimyöstunnustamaan
alkuperäiskansojenerityisentietämyksen,niidentapojenjaperinteis-
tenteknologioidenmerkityksensekäedistämäännäidenelinkeino-
jenkehitystäyhteistyössäalkuperäiskansojenkanssa.Sopimuksella
turvataanalkuperäiskansalleriittävästimaataelinkeinojensaharjoit-
tamiseensekätaloudellistajateknistätukeaperinteistenelinkeino-
jensäilyttämiseenkestävänkehityksenperiaatteidenmukaisesti.(ILO
Manual2000:50−51.)Perinteistenelinkeinojensuojelueikuitenkaan
tarkoitasitä,etteivätköalkuperäiskansaankuuluvathenkilötvoisiet-
siämyösmuitatoimeentulonlähteitä.Sopimuksellapyritäänkuiten-
kinturvaamaanmaankäyttöönliittyvätelinkeinot.

SuomessaeiolekeskusteltumahdollisuudestapoistaaILO-sopi-
muksenmaankäyttöartikloistaaiheutuviaratifiointiesteitämuutta-
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mallaporonhoidonharjoittamisoikeuden laajuutta jasisältöäsää-
televää lainsäädäntöä siten, että myös Suomessa voitaisiin puhua
vahvasti suojatustakäyttöoikeudesta samalla tavoinkuinRuotsis-
sa.Tämäedellyttäisimuutoksiapaitsiporonhoitolakiin,myösniihin
muihinlakeihin,joissasäädelläänporonhoidonkanssakilpailevasta
maankäytöstä.Kysymyseiolisipelkästäänjonkinyksittäisenyleislau-
sekkeensäätämisestä,vaanmuutoksistakokosiihenesine-jaympä-
ristöoikeudelliseenlainsäädäntöön,jokavaikuttaaperinteistenelin-
keinojenharjoittamiseen.(Joona,J.2006:391.)

JuhaJoonan(2006:392)mukaanonkuitenkinotettavahuomioon,
ettävaikkaoikeudensubjektionRuotsissayhdistettynimenomaan
poronhoidonharjoittamiseen,seeivälttämättätarkoita,ettänäintu-
lisitehdämyösSuomessa.Ruotsinjärjestelyntaustallaovathistorialli-
setjaelinkeinopoliittisetsyyt.KuitenkinSuomenosaltaontodettava,
ettämyösSuomessaporonhoitoonsealkuperäisväestönvanhastaan
harjoittamaelinkeino,jokavielätänäpäivänkintarjoaaharjoittajilleen
ainakinosittaisentoimeentulon(vrt.ILO-sop.art.14).Tottaon,että
erityisestiporonhoidossajajossainmäärinmyöskalastuksessa,met-
sästyksessä jakeräilyssäalkuperäisväestönvanhaelämänmuotoon
jatkunutainanykyaikaanasti.

FinnmarkinlakiNorjassa

Vuonna1993ILO:nasiantuntijakomiteatoteaaNorjanraportinpe-
rusteella,ettävaltioomistaasuurimmanosanniistäsaamelaistenpe-
rinteisistämaista,joihinsaamelaisillaonkäyttöoikeus.Tässäyhtey-
dessäasiantuntijakomiteatoteaamyös,ettäonolemassaoikeuden
päätöksiäsaamelaistenomistusoikeudestaperustuenylimuistoiseen
nautintaan.Saamelaistenoikeudellistaasemaatarkastelemaanhal-
litusonperustanutSaamelaiskomission(SamiRightsCommission),
jonkatehtävänäonarvioidasaamelaistenoikeuttamaihinjavesiin
jatehdäkonkreettisiaehdotuksianäidenoikeuksienjärjestämiseksi.
Norjanhallituksenraportinmukaantulevaisuudessaeioletarkoitus
järjestääsaamelaisillemitäänerityismahdollisuuksiatutkituttaaoi-
keuksiaanoikeusistuimissa,vaansaamelaistentuleeniinhalutessaan
käyttäämuitakansallisiajärjestelyjä.(CEACR:suorapyyntöNorjalle
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1993.)AsiantuntijakomiteakiittääNorjanmalliaottaaSaamelaiskä-
räjätmukaandialogiin,jotakäydäänsopimuksenratifioinninjälkeen
ILO:n,hallituksensekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjenvälillä.
(CEACR:suorapyyntöNorjalle1993.)Finnmarkinlainsyntyproses-
siaedelsivätlukuisatselvitystyötjavaikeatneuvottelut.Raportinmu-
kaanFinnmarkinlaillajärjestetäänNorjanhallitustajasaamelaisosa-
puoliapitkäänhiertäneetkiistatmaidenjavesienomistusoikeudesta.
(CEACR:huomioNorjalle2004.)

Asiantuntijakomiteatoteaa2004,ettäsaamelaistenoikeudetmai-
hinjavesiinaiotaanjärjestääuudenFinnmarkinlainavulla.Saame-
laiskomissio(SaamiRightsCommission)eioletarjonnutkuitenkaan
hallituksellevälineitä,joillavoitaisiintarkkaanottaenmääritelläky-
seisetalueetsitenkuinArtiklassa14(2)vaaditaan.(CEACR:huomio
Norjalle2004.)Vuonna2004Finnmarkinlakiolivastalakiehdotus,
jaasiantuntijakomiteaarvioisitä.Komiteanmukaanlakiantaisito-
teutuessaansaamelaisilleaikaisempaamerkittävämmänroolinalueen
hallinnoinnista jakäytöstäpäätettäessä.Komiteanmukaantällöin
kuitenkinlaajatoikeudetalueenhallinnoinnissakorvaisivatsopimuk-
senomistus-jahallintaoikeus-käsitteen.(CEACR:huomioNorjal-
le2004.)Setoteaaedelleen,ettäparemminkinlakiehdotustäyttäisi
neartiklan15vaateet, joidenmukaanalkuperäiskansoillatulisiol-
laoikeusosallistuaalueillaanolevienluonnonvarojenhallinnointiin,
käyttöönjasuojeluun(CEACR:huomioNorjalle2004).

Finnmarkinlaki(Finnmarksloven)(ks.lisääwww.finnmarksloven.
no)hyväksyttiinNorjansuurkäräjilläkesäkuussa2005.Senmukaan
saamelaisillajamuillaalueenasukkaillaonoikeuksiamaahanjaluon-
nonvaroihinFinnmarkinalueella,jokaonNorjanpohjoisinjasuurin
läänijakäsittäänoin45000neliökilometrinsuuruisenalueen.Hei-
näkuussa2006alueenomistusoikeussiirtyialueenasukkailleetnises-
tätaustastariippumatta.Aluettahallinnoidaanuudenlainmyötäpe-
rustetunhallintoelimen,Finnmarkinkiinteistönkautta(Finnmarks
Eiendom,FinnmarkEstate),jonkahallituksessaonkuusijäsentä.Kol-
mejäsenistäonSaamelaiskäräjienedustajiajakolmeFinnmarkinlää-
ninedustajia.Finnmarkinkiinteistöstätulinäinollenalueensuurin
yksityinenmaanomistaja.Kuusijäseninenhallitusonvastuussatästä
Finnmarkinkiinteistöstä, jasentehtävänäonhallinnoidaalueiden
käyttöä.
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Finnmarkinlaintarkoituksenaoliantaaalueellaasuvillesuurempi
vaikutusmahdollisuusmaankäyttöönliittyvissäkysymyksissä.Alueen
asukkaatkäyttävätedelleenmaataelinkeinomielessäperinteisinta-
voinjasaamelaisenkulttuurinmukaisesti.Koskalakieiteeerotte-
luaetnisinperustein,myösmuillaalueellaasuvillavoiollaoikeuksia
maihinjavesiin.Ongelmiavoisyntyätilanteissa,joissaperinteisten
saamelaiselinkeinojenkanssakilpailevamaankäyttöonesimerkik-
silääninedustajienmukaantaloudellisestikannattavampaa.Kasvava
turismimoottorikelkkoineentaivaikkapakaivosteollisuuskyseisel-
läalueellaeivättällöinenääsuojelekaanalkuperäiskansanperinteis-
tämaankäyttöä,niinkuinILO-sopimuksenNo.169artiklan14mu-
kaanontarkoitus.(Ks.lisääwww.finnmarksloven.no;Ulfstein2004;
FinnmarkAct–AGuide8/2005).

NorjassaonmyöhemminFinnmarkinlainseurauksenaperustettu
FinnmarkinkiinteistönyhteyteenFinnmarkinkomissio(Finnmark
Commission)tehtävänääntutkiatilanteita,joissahenkilökatsooitsel-
läänolevanyksityisoikeudelliseltapohjaltaoikeusFinnmarkinkiin-
teistönalueellasijaitsevaanmaahan.Komissiontehtävänäontutkia,
kartoittaajalopultavahvistaataikumotahenkilönylimuistoisennau-
tinnanperusteellaolemassaolevaoikeusmaihinjavesiin.Epäselvissä
jariitautetuissatapauksissaerityinenkomissionyhteyteenperustet-
tutuomioistuin(UncultivatedLandTribunalforFinnmark)voirat-
kaistaasian.Toistaiseksituomioistuineiolevielätoiminut,eikäyh-
täkäänkannettaolevireillä.ILO:nasiantuntijakomiteaeiolevielä
kommentoinutNorjantapaaratkaistaartiklan14.3velvoitetarkoi-
tuksenmukaistenmenettelyjen(maaoikeuskanteet)sisällyttämises-
täkansalliseenoikeusjärjestykseen.Huomionarvoistakuitenkinon,
ettäperustettukomissioontasapuolinenalueenkaikkiaasukkaita
kohtaanetnisestätaustastariippumatta.Omistusoikeuskysymystu-
leetutkituksiriippumattomastiolemassaoleviendokumenttienjata-
paoikeudenmukaan,janäinollenkysymysonyhdenvertaisuudesta
jaoikeudenmukaisuudesta.Epäselvääon,mitennämämahdollisesti
vahvistetutoikeudetsuhteutuvathallintoelimentoimintaanjatoimi-
valtaan.
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Lopuksi

SuomessajaRuotsissaILO-sopimuksenratifiointionollutvireilläjo
pitkään.Lähtökohdatmaissaovatmonellatapaasamankaltaisetyh-
teisenhistorianjalainsäädäntöpohjanmyötä.Sopimuksenratifiointi-
kysymysliittyyRuotsissaporonhoidonharjoittamiseenjasenaseman
vahvistamiseenmuuhunmaankäyttöönnähden.Norjaonaikoinaan
ratifioinutsopimuksensilläperusteella,ettäsuojattukäyttöoikeus
poronhoidolleriittäisiturvaamaanomistus-jahallintaoikeudenvaa-
teet.(Ks. lisääJoona,T.2005.)MyöhemminNorjassaonpäädytty
järjestelyyn,jokakäytännössätarkoittaaomistusoikeudenluovutta-
mista.Suomessaporonhoitojasentarvitsemamaankäyttöeivätole
samallatavallanousseetesiin.

ILO-sopimuksenratifiointiaonsyksyllä2009valmisteltuvaltio-
neuvostossauseanministerinvoimin.30.syyskuuta2009ulkominis-
teri,oikeusministerijaulkomaankauppaministeripitivätvalmistele-
vankokouksen,jossapohdittiinSuomenlainsäädännönmuuttamista
vastaamaanalkuperäiskansojenoikeuksiakoskevanILO-sopimuksen
vaatimuksia.RatifiointiakiirehtimyösTasavallanpresidenttiTarja
Halonenvierailullaan29.elokuuta 2009Pohjois-Lapissa.Halonen
vaatikannanotossaanSevettijärvellä,ettäSuomenonratifioitavaso-
pimusnopeasti.

ErivaltioidenpyrkimysratifioidaILO-sopimusvaihtelee.Useil-
lemailleratifiointionmerkinnytkäytännönläheistä jataloudellis-
taapuaerilaistenkehitysprojektientoteuttamiseen.Suomessarati-
fiointiaperustellaanmm.sillä,ettäolemmeihmisoikeuksienmalli-
maajaettämeidäntulisiturvataihmisoikeudetmyösalkuperäiskan-
sojenmaaoikeusasioissa.Ratifioijavaltioidenjoukostapuuttuvatmm.
Kanada,Yhdysvallat,AustraliajaUusi-Seelanti.Nekaikkiovatlän-
simaisenoikeusjärjestelmänvaltioita,joidenalueitaasuttavatsuuret
alkuperäiskansaväestöt.EsimerkiksiAustraliassa sopimuksen rati-
fiointiaeikuitenkaanolepidettytarpeellisena,vaanmaassaonteh-
typitkällemeneviäomistusoikeusratkaisujakansalliseenlainsäädän-
töönperustuen.

ILO-sopimustaonkritisoitu,muunmuassaseneurosentrisestälä-
hestymistavasta,heikoista jamonitulkintaisistaartikloistasekära-
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joituksistaalkuperäiskansojenitsemääräämisoikeuteen.Sopimuksen
tulkinta jasiihenliittyvätepäselvyydetovatmyösaiheuttaneetris-
tiriitojahallitustenjaalkuperäiskansojenvälillä.Maaoikeuksiinliit-
tyvätkysymyksetonkoettuerityisenhankaliksialueilla, joillaasuu
muutakinväestöä.Sopimusonkuitenkintällähetkelläainoaalkupe-
räiskansojakoskevajavaltioitasitovakansainvälinensopimus,jon-
kavelvoitteetesimerkiksimaaoikeuksissaovatpitkällemeneviä.Ei
olekuitenkaansyytäunohtaaYK:nKansalais-japoliittisiaoikeuksia
koskevaayleissopimusta, jokayli150valtionratifioimanaonainoa
laajemminmyösalkuperäiskansojenoikeuksiayleismaailmallisesti
turvaavasopimus.Alkuperäiskansojenkannaltatärkeimmäksisopi-
muksenmääräykseksionmuodostunut27artikla,jokakuuluu:

Niissävaltioissa,joissaonkansallisia,uskonnollisiataikielellisiävähem-
mistöjä,tällaisiinvähemmistöihinkuuluviltahenkilöiltäeisaakieltääoi-
keuttayhdessämuidenryhmänsäjäsentenkanssanauttiaomastakult-
tuuristaan, tunnustaa jaharjoittaaomaauskontoaantaikäyttääomaa
kieltään.

MyösYK:nuudellaalkuperäiskansojakoskevallajulistuksellavoiolla
sitovampaamerkitystäkansallisiinoikeusjärjestyksiintulevaisuudes-
sa.(Ks.lisääwww.un.org.)

Valtioiden kannalta alkuperäiskansan perinteisesti asuttamien
maidenomistus-jahallintaoikeudessaonpitkältikysymyssuvereni-
teetinuudelleenarvioinnistasekäuseinmerkittävistätaloudellisista
resursseista,joitanäilläalueillaon.Toisaaltakysymysvoidaankatsoa
olevankolonialisaationhistorianjaalkuperäiskansanoikeuksientun-
nustamisestasekävirheidenkorjaamisesta,ilmanILO-sopimustatai
senavulla.Sopimuksenratifiointiaeisinälläänvoidapitääitseisarvo-
na,vaantärkeintäonsopimuksentaustallaolevatavoiteedistääalku-
peräisväestönoikeuksienjaasemanturvaamista.
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