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Tiivistelmä Referat

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella saamelais- ja inarilaisnuorten luontosuhdetta. Heidän
luontosuhdetta verrataan ideaaliin saamelaisperinteiseen eeppiseen runoteokseen.
Tutkimuskysymyksenä on, näkyvätkö runoteoksen saamelaisihanteet ja -normit
inarilaisnuorten luontosuhteessa? Peilautuuko nuorten saamelaisten luontosuhde
kansaneepoksen kautta? Onko nuorten saamelaisten luontosuhteessa yhä mukana
perinteistä porosaamelaista elämäntapaa?
Tutkimuksen kohteena on inarilais- ja saamelaisnuoret ja saamelaisperinteinen runoteos.
Aineistona käytetään viittä eri haastattelua Inarissa, nuorten kirjoituskilpailun kirjoituksia
liittyen tulevaisuuteen Saamenmaassa ja Nils Aslak Valkeapään runoteosta Aurinko, isäni.
Tutkimuksessa haastatellaan neljää 13-vuotiasta saamelaista Inarin yläasteella ja yhtä 17vuotiasta opiskelijaa. Kaikkia näitä aineistoja tarkastellaan laadullista sisällönanalyysiä
hyödyntäen.
Tarkastelussa käytetään teemajaottelua, jonka avulla myös haastatteluun liittyvät
kysymykset etenevät. Kaikkia aineistoja tarkastellaan teemojen mukaisesti. Teemat on
jaoteltu neljään eri aihepiiriin. Ensimmäisenä teemana on luonto ja luontoon liittyvä syklinen
vuodenkierto. Toisena teema-aiheena on saamelainen maailmankuva ja henkinen yhteys
luontoon. Kolmantena aiheena on luonnon inhimillistäminen ja saamelaiseen
maailmankuvaan liittyvät uskomusolennot, kuten seidat, saivat, maahiset ja staalot.
Neljäntenä teemana on luontoon liittyvät eläimet ja niihin liittyvät enteet ja merkit. Teemoja
hyödynnetään kaikissa kolmessa aineistossa sekä haastattelukysymyksissä että nuorten
kirjoituksissa ja eeppisessä runokokoelmassa, missä tarkastellaan molempia teoksia
teemojen mukaisessa järjestyksessä.
Tutkimusten perusteella voidaan johtaa seuraavia päätelmiä: Nuorten saamelaisten
luontosuhteesta löytyy samankaltaisuutta verrattuna ideaaliin saamelaisperinteiseen
runoteokseen. Vaikka moderniin aikaan kuuluu lineaarinen aikakäsitys, on luonnon syklinen
vuodenkierto mukana nuorten irtautuessa arjesta. Nuorten henkinen yhteys luontoon
ilmenee vapauden ja kiireettömyyden tunteena. Heillä on käytännönläheinen suhde
luontoon, missä kotona opituilla käytännön neuvoilla ja kunnioituksella luontoa kohtaan on
merkitystä.
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1. JOHDANTO

1.1 Luontosuhde Saamenmaassa
Perinteinen saamelainen maailmankuva on luontosidonnainen. Tähän kokonaisuuteen liittyy
suhde ihmisen, luonnon tai muiden voimien (haltijoiden) välillä. Saamelaisessa maailmankuvassa
korostuu ajatus siitä, että ihminen on osa luontoa, erottamaton osa kokonaisuutta. Tasapainon
säilyttäminen ihmisen ja luonnon välillä on ensiarvoisen tärkeää. Ympäröivää luontoa tulee
kunnioittaa ja sen eheyttä tulee varjella. Luontoa voidaan personifioida eli sinutella. Tämä
korostaa luonnon ja ihmisen tasa-arvoista suhdetta.1
Eläimillä on ollut merkittävä sija saamelaisten maailmankuvassa. Niiden merkitys korostuu
uskonnollisissa uhririiteissä ja kertovassa folkloressa. Eläinten uskonnollinen merkitys perustuu
kokonaisnäkemykseen kolmijakoisesta maailmankuvasta. Saamelainen kolmijakoinen
maailmankuva koostuu kolmesta eri henkisyyden maailmasta. Ensimmäinen maailma on ylinen,
joka kuuluu jumalille ja hengille. Toinen maailma on keskinen, johon kuuluu maallisen maailman
henkisyys. Kolmas maailma on alinen, missä ovat esi-isät ja tuonelan jumalat. Tämän
kolmijakoisen maailmankuvan kautta ihminen hahmottaa suhteensa ekologiaan. Eläimillä on
myös luonnollisesti taloudellinen merkitys toimeentulon turvaajana. 2
Saamelaisperinteinen luontosuhde pyrkii noudattamaan luonnon määräämää jaksoittaisuutta, jossa
vuodenaikojen vaihteluerot ovat suuret. Aikakäsitys on modernista poikkeava, ja siinä
elämänrytmi on sidoksissa luonnon ja vuodenaikojen sykliseen kiertoon. Saamelainen elää
luonnon olosuhteiden mukaisesti. Näihin olosuhteisiin vaikuttavat vuodenaikojen vaihtelut ja
niihin liittyvät sääilmiöt.
Kuten kaikissa kulttuureissa, myös saamelaiskulttuurissa, moderni kulttuuri sekoittuu perinteiseen
kulttuuriin. Erityisesti nuoret omaksuvat uusia vaikutteita nykykulttuurin kautta helposti. Omaan
työhöni olen valinnut tutkimuskohteeksi inarilais- ja saamelaisnuoret että saamelaisperinteisen
runoteoksen. Haastattelemalla saamelaisnuoria pyrin selvittämään, millainen heidän
1
2

Sergejeva 2000, 221.
Pentikäinen 1995, 89.
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luontosuhteensa on.3 Inarilaisnuorten luontosuhdetta tarkastelen kirjoituskilpailuun liittyvien
nuorten omien kirjoitusten pohjalta. Kirjoitusten aiheena on tulevaisuuden Saamenmaa. Tutkin
luontosuhdetta myös saamelaisperinteisen kansaneepoksen Nils Aslak Valkeapään runoteoksen
Aurinko, isäni kautta. Tämä teos on samalla sekä kirjoittajan elämäkerta että koko
saamelaiskansan elämäkerta. Vaikka teos on henkilökohtainen kaunokirjallinen teos, kuvastaa se
myös samalla ideaalia normatiivista näkökulmaa saamelaisperinteisestä maailmankuvasta ja sen
luontosuhteesta. Tarkastelen, miten saamelaisperinteinen maailmankuva heijastuu tämän teoksen
kautta. Tämä on kiinnostavaa, koska teoksessa juuri porosaamelainen luonnonläheinen
maailmankuva näyttäytyy vahvana. Etsin teoksesta myös tulevaisuuden luontosuhteen piirteitä.
Tutkimukseni tarkoitus on vertailla saamelais- ja inarilaisnuorten luontosuhdetta
saamelaisperinteiseen runoteokseen. Ydinkysymyksenä on: Näkyvätkö runoteoksen
saamelaisihanteet ja -normit inarilaisnuorten luontosuhteessa?
Halusin tehdä tutkimusta saamelaisuudesta, sen nuorista ja saamelaisesta kaunokirjallisesta
teoksesta monista eri syistä. Ensiksikin saamelaiset ovat lähellä oleva etninen vähemmistö.
Saamelaisen perinnekulttuurin tuntemus rikastuttaa tietoamme alkuperäiskansoista. Saamelaisella
luontosuhteella on yhtäläisyyttä muiden etnisten vähemmistöjen luontosuhteeseen.
Saamelaisuudessa uskonnollisuus ilmenee kokonaisvaltaisena maailmankuvana: se on tapa elää
luontosuhteessa ympäröivään maailmaan.
Porosaamelainen elämäntapa liittyy läheisesti saamelaisperinteiseen luontosuhteeseen. Erityisesti
etsin tutkimuksessani porosaamelaista elämäntapaa ja maailmankuvaa. Perinteinen saamelaisen
arki liittyi poroelämään; arki muodostui porojen käyttäytymisestä. Eläminen porojen kanssa
merkitsi myös riippuvuutta luonnosta. Saamelaiset tunsivat luonnon olosuhteet henkilökohtaisen
kokemuksen välityksellä. Luontosuhde oli usein mukana Valkeapään runoissa.4
Toiseksi olin kiinnostunut saamelaisuudesta myös ajankohtaisena aiheena. Nuorten saamelaisten
luontosuhde on ajankohtaista tietoa, joka kertoo uuden sukupolven näkökulmasta ja antaa
näkemystä siihen, kuinka pysyvää tai muuttuvaa saamelaiskulttuuri on. Myös saamelainen
kaunokirjallinen runoteos, joka on suhteellisen uutta kirjallisuutta, antaa näkökulman
saamelaiskulttuurin sisään joko ylläpitäen tai poissulkien saamelaisperinteisiä normatiivisia
piirteitä.1.2 Inari saamelaisalueena
3
4

Haastattelut (4 kpl) Inarin yläasteella 8.1.2015 ja haastattelu (1 kpl) Inarin Siidamuseossa 9.1.2015
Valkeapää 2012, 111.
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Saamelaiset ovat alkuperäiskansaa, joka asui maassa maan valloituksen tai asuttamisen tai
nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa
kuului. Saamelaisten oikeudellinen asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995. Tämän
mukaan saamelaisilla on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä
elinkeinojaan. Saamelaisilla on ollut vuodesta 1996 lähtien kotiseutualueellaan kieltään ja
saamelaiskulttuuriaan koskeva perustuslain mukainen itsehallinto. Näitä tehtäviä hoitaa
saamelaisten vaaleilla valitsema saamelaiskäräjät.5

Kaikkiaan saamelaisia arvioidaan olevan yhteensä yli 75 000, mistä kaikista eniten on Norjassa
asuvia saamelaisia. Heitä on Suomessa noin 10 000, joista yli 60 prosenttia asuu
kotiseutualueensa ulkopuolella.6Tämän suuntainen muutos asettaa vaatimuksia saamenkieliselle
opetukselle, palveluille ja tiedonvälitykselle. Suomessa saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnassa sijaitseva Lapin paliskunnan
alue.7

Euroopan alkuperäiskieltä saamen kieltä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.
Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä, pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Näistä
kieliryhmistä pohjoissaame on suurin, mitä puhutaan sekä Suomessa, Ruotsissa että Venäjällä.
Inarinsaamea ja koltansaamea puhutaan Suomessa vain Inarin kunnan alueella, mutta
koltansaamea puhutaan myös Venäjällä. Inarin kunta onkin erityisasemassa, sillä se on Suomen
ainoa nelikielinen kunta: Sen virallisiin kieliin kuuluu suomen lisäksi kolme saamen kieltä.8

Kouluissa saamenkielinen opetus sai alkunsa Utsjoella ja Inarissa 1970-luvun puolivälissä. Pääosa
perusopetuksesta on mahdollista saada lain mukaan saamen kielellä, kun saamenkielinen oppilas
asuu saamelaisalueella. Perusopetuksessa saame voi olla koulun opetuskieli, äidinkielen oppiaine
tai valinnaisen vieraan kielen oppiaine, sillä kaikki saamelaisalueen peruskoulut ja lukiot antavat
opetusta saamen kielessä. Saamelaisilla on oikeus käyttää saamen kieltä asioidessaan virastoissa
ja liikelaitoksissa saamelaisalueella. Tästä käytännöstä huolehtivat viranomaiset.9
5
6
7
8
9

Saamelaiskäräjät 2012, 1.
Saamelaiskäräjät 2012, 1–2.
Saamelaiskäräjät 2012, 1–2.
Saamelaiskäräjät 2012, 1–2.
Saamelaiskäräjät 2012, 6.
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Inarinsaamelaiset ovat vähemmistö myös saamelaisten keskuudessa. Inarinsaamelaisia on
yhteensä vain 900. Inarin saamea puhuu äidinkielenään vain noin 350. Inarin saame on ainoa
kieliryhmä, joka on olemassa vain yhden valtion sisällä. Jos tämä kieli häviää, häviää se koko
maailmasta. Inarinsaamelaiset ovat alkuperäisintä saamelaiskulttuuria. Inarin saame kuuluu
saamen kielten itämurteisiin. Saamen kielet eroavat paljon toisistaan, ja inarinsaamelaisen on
vaikea ymmärtää koltansaamea tai pohjoissaamea.10

Inarinsaamelaiset tunnetaan myös vähään tyytyväisinä ja hyvinä sopeutujina. He olivat myös
valmiita hylkäämään oman uskontonsa. Inarinsaamelaisten identiteetti on ollut myös varsin
suojaton. Saamelaisuuteen liittyvät tunnuspiirteet kuten poronhoito ja joikuperinne ovat puuttunut
tyystin. Tärkeintä on ollut inarinsaamelaisten identiteetin kannalta kielen säilyminen.11

Suurin osa saamelaisväestöstä elää napapiirin pohjoispuolella. Golfvirta lämmittää lännessä,
mutta idempänä on kuivaa ja kylmää. Lumipeitteisiä huippuja kuitenkin näkee lännessäkin
korkeimmilla tuntureilla. Alavilla mailla ja matalilla tuntureilla kasvaa mänty-, kuusi- ja
koivumetsää. Korkeat tunturit ja osa Kuolan niemimaasta kuuluvat arktiseen tundra-alueeseen.
Nämä sijaitsevat puurajan pohjoispuolella. Talven aika on pitkä jakso, sillä 2/3 vuodesta on lumen
peittämää. Muita arktisia tunnuspiirteitä ovat järvien ja jokien osittainen jääpeite ja ikirouta.
Saamelaisalueella on omaleimaista suuret valoisuussuhteet: talvinen kaamosaika ja kesällä yötön
yö. Puuraja muuttuu edetessä tundralle. Kun metsäalueelta siirtyy tundralle, ensin häviää kuusi,
sitten mänty ja aivan puurajalla kasvaa vielä tunturikoivu. 12

Saamelaisilla ympäristön olosuhteet määräävät pitkälti elinkeinorakenteen. Saamelaiset
perinteisesti jaetaan kolmeen eri ryhmään: 1) metsä- eli kalastajasaamelaisiin 2) meri- eli
rannikkosaamelaisiin ja 3) tunturi- eli porosaamelaisiin. Inarin saamelaiset kuuluvat
ensimmäiseen ryhmään. Ne erottuvat toisista kalastajasaamelaisista omana etnisenä ryhmänään
Inarin kalastajina.13On huomioitava, että vain joka viides saamelaisista omistaa poroja. Heistäkään
kaikki eivät saa päätoimeentuloaan poronhoidosta. Poropaimentolaisuus on kuitenkin ollut koko
kulttuurille leimaa-antava piirre. Saamelaisten elinkeinona se on ollut kuitenkin varsin nuori vasta
10
11
12
13

Lehtola 2015, 105.
Lehtola 2015, 106-107.
Pentikäinen 1995, 82–83.
Pentikäinen 1995, 86.
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1500-luvulta lähtien. Vanhin paikallaan asunut ryhmä on ollut Inarin järvisaamelaiset eli
perinteiseltä nimeltään kalastajasaamelaiset.14

Inari ja siihen kuuluva suurjärvi Inarijärvi on järvisaamelaisalueen keskus. Sen pinta-ala on
kooltaan 1153 neliökilometriä ja kuuluukin Suomen suurimpiin järviin. 15 Inari on pinta-alaltaan
Suomen suurin kunta. Alueella on paljon erämaaluontoa ja lukuisia järviä ja niiden tuhansia saaria
ja satoja tuntureita. Inarijärven osuus koko vesipinta-alasta (2000 neliökilometriä) on noin puolet.
Pohjoisen sijaintinsa vuoksi Inari on ollut historiassa kautta aikojen kulttuurien kohtauspaikka ja
tärkeä kulkureitti Jäämerelle. Jäämeren alue on tulevaisuudessa nouseva talousalue, mikä
hyödyntää arktista aluetta.16

Inarijärven rannalla sijaitsee Inarin kirkonkylä. Tämä on Suomen saamelaiskulttuurin keskus,
jonka lähiympäristössä ja läheisissä kylissä saamelainen perinne on säilynyt elinvoimaisena.
Saamelaismuseo Siida ja Metsähallituksen luontokeskus antavat tietoa ja elämyksiä saamelaisesta
kulttuurista ja Lapin luonnosta.17

14
15
16
17

Lehtola, 2015, 12.
Pennanen 2000, 58.
Avalon 2013, 2.
Avalon 2013, 3.
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Inarijärven rantamaisemaa talvella 2015.18

1.3 Aiemmat saamelaisnuoriin ja luontosuhteeseen liittyvät
tutkimukset
Aiempia tutkimuksia, jotka liittyvät saamelaisnuoriin tai saamelaiseen luontosuhteeseen on useita.
Tutkimus, joka liittyy saamelaisiin nuoriin ja heidän elinoloihin ja elämäntapaan, on Lapin
Yliopiston tutkimusraportti Saamelaisalueen nuorten elinolot ja elämäntapa vuodelta 1991.19
Yhteiskuntatieteellinen nuorisotutkimus oli ollut niukkaa Lapissa ja kaivattiin tietoa
saamelaisalueen nuorten elinoloista. 20
Tutkimusta suuntasivat ne kehykset, jotka liittyvät nuoruuteen elämänvaiheena, elinoloihin,
hyvinvointiin, elämäntapaan ja alueellisiin näkökohtiin. 21
Osassa raporttia käsiteltiin myös nuorten luontosuhdetta. Tässä jaksossa pohdiskeltiin: irtaantuuko
nuori luonnosta, pitääkö luontoa suojella nuorten mielestä ja onko elinympäristö muuttunut
nuorten tutkittavien näkökulmasta. Suhdetta luontoon jaoteltiin eri ryhmiin. Ryhmä 1 kulttuuriin
18
19
20
21

Miikki 2015.
Johansen-Lampsjärvi, Kangasniemi, Kankaanpää, Kiviniemi & Koskinen 1991.
Johansen-Lampsijärvi, Kangasniemi, Kankaanpää, Kiviniemi & Koskinen 1991, 3.
Johansen-Lampsjärvi, Kangasnniemi, Kankaanpää, Kivinimei & Koskinen 1991, 9.
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kiinnittyjät olivat eettisiä, joilla oli kokonaisvaltainen suhde luonnonympäristöön jo lapsuudesta
asti. Poroelinkeinon harjoittamisesta johtuen luontoa hyödynnetään eettisesti oikealla tavalla.
Kulttuurista erkaantujien ryhmä 2 kunnioitti myös luontoa, mutta sitä ihailtiin itseisarvona, jonka
merkitykseen sisältyi sekä hyöty että esteettisyys. Taas yhteisöllisen luontosuhde 3 oli sekä
teknologista rationalismia että antropologista etiikkaa, jossa luontoa haluttiin hyödyntää nykyistä
tehokkaammin. Kaikista kauempana luonnosta oli ryhmä 4 pienyhteisöön juurtumaton, joka
kunnioitti luontoa, mutta luonto koettiin viihtyisänä paikkana, jossa käväistiin.22
Saamelaisten luontosuhdetta ja maailmankuvaa on tarkasteltu laajalti myös Jelena Sergejevan
Helsingin Yliopiston uskontotieteen lisensiaatintyössä Ihminen ja luonto koltta- ja
kuolansaamelaisten maailmankuvassa vuodelta 1997. 23 Tässä työssä tutkimuksen kohteena ovat
koltta- ja kuolansaamelaisten luontosuhde saamelaisen perinteisen maailmankuva kautta. Työn
tarkoituksena on antaa näkökulma saamelaisperinteestä saamelaiskulttuurin sisältä, sillä
tutkimuksen kirjoittaja on juuriltaan koltta- ja kildinsaamelainen. 24
Inarilaisnuoriin kohdistuva laaja tutkimus on Teuvo Niemelän teos Quo vadis homo sapiens:
Luonnonrauha ja sen uhanalaisuus inarilaisnuorten käsityksissä.25 Tämä akateeminen väitöskirja
on yli 400 sivuinen teos Lapin Rovaniemen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalta vuodelta
2012. Tutkimuskohteena ovat inarilaisten nuorten käsitykset luonnosta ja luonnonrauhan
mahdollisesta katoamisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan luonnon hyvinvoinnin merkitystä ja
siihen liittyviä uhkakuvia. Tarkastellessaan ihmisen olemassaolon merkitystä, Teuvo Niemelä
hyödynsi nuorten käsityksiä luonnon tuhoutumisesta. Mukana on myös velvollisuusetiikkaan
liittyviä kysymyksiä, ja näkökulma on sekä ympäristönsuojelullinen että lääketieteellinen.26
Tämä väitöskirja liittyy nuorten luontosuhteeseen Saamenmaalla. Tässä näkökulma liittyy
inarilaisnuorten modernisoituneeseen luontosuhteeseen, jossa luonnonrauha on uhattuna.
Niemelän väitöskirjan tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2006 Inarin kunnan peruskoulun
viidensiltä ja kahdeksansilta luokilta sekä lukion toiselta vuosikurssilta. Varsinainen aineisto
koostui 71 kouluaineesta. Kirjoitettujen aineiden joukosta poimittiin 10 oppilaan haastattelut.
Tulokset kertovat siitä, kuinka inarilaisnuoret kokevat luonnon tarjoavan elämyksiä kiireisen arjen
keskellä. Luontoon mennään mielellään yksinkin, sillä varsinaista pelkoa luonnossa ei ilmene
edes nuorimmillakaan tutkittavilla. Kaunis ja hiljainen luonto kasvattaa henkisesti. Vaikka
22
23
24
25
26

Johansen-Lampsjärvi, Kangasniemi, Kankaanpää, Kiviniemi & Koskinen 1991, 187–189.
Sergejeva 1997.
Sergejeva 1997, 1–2.
Niemelä 2012, 1.
Niemelä 2012, 3–4.
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luonnonrauha nähtiin uhattuna kaikkialla maailmassa, eivät nuoret kuitenkaan kokeneet tätä uhkaa
erityisesti omassa asuinympäristössään Inarissa, Pohjois-Lapissa. Uhka on olemassa heidän
mielestään, jos väkiluku alueella selvästi kasvaa tai jos matkailu laajenee nykyistä laajemmalti.
Erityisesti luonnon hiljaisuuden kokeminen ja sen koskemattomuus olivat tärkeitä seikkoja
nuorille.
Aikaisempia tutkimuksia, jotka liittyvät saamelaisten luontosuhteeseen, löytyy kokoelmasta
Beaivvi manat, Saamelaisten juuret ja nykyaika, jonka on toimittanut Irja Seurujärvi-Kari.27 Tässä
kokoelmassa on kaksi tutkimusta, jotka liittyvät luontosuhteeseen. Klemetti Näkkäläjärven
tutkimuksessa Porosaamelaisten luontosuhde vertaillaan länsimaista luontoajattelua suhteessa
porosaamelaisten luontosuhteeseen. Siinä tutkija haluaa painottaa sitä, kuinka länsimainen
ajattelutapa erottaa luonnon ja ihmisen selkeästi eri maailmoihin, 28
Näkkäläjärven tutkimus kertoo siitä, millaisia porosaamelaiset ovat luonnonkäyttäjinä.
Poronhoitajat, jotka ovat pieni vähemmistö saamelaisten keskuudessa, on erikoistunut luontoa
hyödyntämään. Hänen tutkimuksensa kohdistuu siihen, ilmentääkö erittäin laaja porosaamelaisten
maastoihin liittyvä ammattiterminologia luonnon hallitsemista vai harmonista luontosuhdetta?
Hänen mukaansa porosaamelaisten luontosuhdetta voidaan tämän ammattiterminologian avulla
tarkastella kulttuurin sisältä päin. Hän tähdentää, kuinka ranskalainen antropologi Claude LeviStrauss on todennut, kuinka alkukantaiset kansat ovat kehittäneet tarkan systemaattisen
luokittelujärjestelmän tuntemalleen luonnolle. Tätä tapaa voi Straussin mukaan kutsua
käytännölliseksi tieteeksi, joka perustuu suoraan havaintokokemukseen ja mielikuviin. 29
Toinen tutkimuksista, teoksessa Saamelaisten juuret ja nykyaika, on Elina Helanderin tutkimus
Saamelainen maailmankuva ja luontosuhde.30 Tässä tutkimuksessa Helander tuo esiin sen
oleellisen seikan saamelaisesta maailmankuvasta, joka ilmenee jo noitarumpujen
kuvasymboliikasta. Ihmisen tehtävänä on olla osana luontoa ja elää tasa-arvoisena suhteessaan
muuhun luontoon. Koska ihminen on riippuvainen luonnosta, on hänen myös kunnioitettava
luontoa.31
Tutkimus, mikä liittyy luontosuhteeseen, on Tuomas Heikkilän ja Antero Järvisen
27
28
29
30
31

Seurujärvi-Kari, 2011.
Näkkäläjärvi 2000, 143.
Näkkäläjärvi 2000, 144–145.
Helander, 2000, 171.
Helander 2000, 171.
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Saamelaisalueen luonto ja sen muutokset.32 Tämä tutkimus löytyy kokoelmasta Saamentutkimus
tänään (2011), jonka ovat toimittaneet Irja Seurujärvi-Kari, Petri Halinen ja Risto Pulkkinen.
Tässä tarkastellaan maantieteellisen sijainnin ja saamelaisalueen luonnonympäristön lisäksi myös
uhkia. Heikkilän ja Järvisen ekologisen näkökulman mukaan saamelaisuus merkitsee ihmisen ja
luonnon yhteistä toimintaa erittäin vaativissa, karuissa ja kylmissä olosuhteissa.33
Tämän lisäksi uusi tutkimusraportti on vuosina 2009-2011 dokumentoitu yhteispohjoismainen
nuorisoprojekti saamelaisnuorten elämästä.34 Tämä projekti toteutettiin neljän eri
saamelaismuseon kautta sekä yhdessä nuorten itsensä kanssa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.
Nämä neljä saamelaismuseota olivat Ruotsin Jokkmokkissa sijaitseva tunturi- ja saamelaismuseo
Ajtte, Inarissa sijaitseva saamelaismuseo Siida, sekä Norjassa sijaitsevat kaksi saamelaismuseota,
merisaamelaista kulttuuria esittelevä Varjjat Sami musea Varanginvuonossa ja Saemien sijte
Snåsassa. Projektiin osallistuivat myös nuorten koulut Ruotsissa ja Norjassa, sekä mukana olevat
nuoret eri osallistujamaista. Dokumentoinnissa käytettiin mm. valokuvausta, videokuvausta sekä
yhteisiä työpajoja. Nuoret valmistivat dokumenttinsa syksystä 2009 vuoteen 2010 saakka.
Projektin varsinaisena tavoitteena oli aktivoida nuoria vaikuttamaan siihen, mitä museot
tallentavat kokoelmiinsa nykypäivän saamelaiskulttuurista. Projektista on julkaistu raportti Att
vara ung: mellan cafebesök och traditionella kunskaper. Nuorten dokumentit on osittain esitelty
raportissa. Aineisto koostuu saamelaisnuoriin kolmessa eri pohjoismaissa. Tämän raportin on
toimittanut Ylva Jannok Nutti vuonna 2011. 35
Uusi tutkimusraportti, joka liittyy modernisaatioon, on teos Sami Images in Modern Times.36
Tämä teos liittyy Karasjoella ja Murmanskissa 2011 pidettyyn valokuva- ja videonäyttelyyn.
Tämän projektin tarkoituksena oli tuoda esille nykypäivän monimuotoista saamelaiskulttuuria
valokuvin, haastatteluin ja videoin. Tämän raportin kautta löytyi myös yhteyksiä
saamelaisperinteiseen luontosuhteeseen. Toteutus tapahtui eri saamelaisalueilla Venäjällä,
Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. 37
Suurin osa haastateltavista oli nuoria saamelaisia eri saamelaisalueilta. Tutkimuksessa
tarkastellaan myös nuorten näkökulmaa luontosuhteeseen modernissa Saamenmaassa. Ideana oli
32
33
34
35
36
37

Heikkilä & Järvinen, 2011, 56.
Heikkilä & Järvinen 2011, 69.
Nutti 2011.
Nutti 2011, 8.
Eikjok, 2013.
Eikjok, 2013, 5.
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hyvin sama kuin yhteispohjoismaisessa nuorisoprojektissa, jossa molemmissa halutaan selvittää,
mitä saamelaisuus merkitsee nuorelle tänä päivänä. Tässä projektissa oli mukana myös Suomen,
Norjan ja Ruotsin lisäksi Venäjän saamelaiset.
Tutkimus, joka liittyy Nils Aslak Valkeapään tuotantoon, on Leena Valkeapään taiteen väitöskirja
Luonnossa, vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa vuodelta 2011. Väitöskirja
avaa Valkeapään runot porosaamelaisen elämäntavan ja maailmankuvan näkökulmasta. Teemoja,
jotka tulevat esiin väitöskirjassa ovat luontoon liittyviä, kuten tuuli, poro, aika, tuli ja ihminen.
Tutkimuksessa käytetään antropologista lähestymistapaa. Tämän lisäksi tarkastellaan sekä Nils
Aslak Valkeapään runoutta että tutkijan ja hänen puolisonsa havaintoja saamelaisessa
ympäristössä.38
Toinen tutkimus, joka liittyy Nils Aslak Valkeapään tuotantoon, on Kathleen Osgood Danan
väitöskirja: Aillohas the Shaman-Poet and his Govadas-Image Drum. A Literary Ecology of NilsAslak Valkeapää (Shamaani-runoilija Aillohas ja hänen runokuvahisensa. Nils-Aslak Valkeapään
tuotannon ekologiaa).39 Tämä on julkaistu Oulun yliopiston Taideaineiden ja antropologian
laitoksella 2003. Tutkimuksen kohteena on Nils Aslak Valkeapään teos Aurinko, isäni, joka on
moniulotteinen runo- ja taideteos. Teoksen kokonaisuuteen kuuluu 571 kuvaa ja runoa sekä
kasetti, jossa runot, joiut ja luonnonäänet kuuluvat. Länsimaiset käännökset, jotka ovat ilman
valokuvia, toimivat parhaiten oppaina alkuperäisteokseen. Tutkija on käyttänyt teoriana
kaunokirjallista ekologiaa. Tässä on keskeisellä sijalla ihminen-luontosuhde. Tutkijan näkökulma
on, että toisin kuin länsimaissa, saamelaisessa ja muissa alkuperäisperinteisissä luonto on yhtä
kuin kulttuuri. 40
Olen esitellyt useita saamelaisuuteen liittyviä tutkimuksia. Näillä kaikilla tutkimuksilla on
osittaista yhteneväisyyttä omaan tutkimukseeni. Nuoriin liittyvät tutkimukset ovat tarkastelleet
nuorten luontosuhdetta Saamenmaassa, sen nykyistä suhdetta että uhkia tulevaisuudessa.
Saamelaista uskomusmaailmaa ja sen luontosuhdetta on tutkittu myös, mutta silloin taas
tutkimuksissa ei ole ollut mukana nuoret, vaan esim. koltansaamelaiset. Myös porosaamelaista
luontosuhdetta on tarkasteltu ilman nuorten näkökulmaa. Porosaamelaisuutta on tutkittu Nils
Aslak Valkeapään tuotantoon liittyvistä teoksista. Saamelaisnuorten näkökulmaa on etsitty
saamelaisuuteen liittyvästä identiteetin merkityksestä: mitä saamelaisuus merkitsee nuorelle?
38 Valkeapää 2012, 110.
39 Dana 2003.
40 Dana 2003, 5.
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Tutkimukset ovat olleet kosketuksissa omaan aiheeseeni, mutta eri näkökulmista. Sekä
saamelaisnuorten luontosuhdetta että uskomusmaailmaa on tutkittu, mutta eri tutkimuksissa, ei
samassa tutkimuksessa. Ne ovat olleet kuitenkin niin lähellä omaa tutkimustani, että halusin tuoda
nämä esille.

Uutuutena tutkimuskohteen tasolla on tutkimuksessani ollut saamelaisperinteisen luontosuhteen
vertailu saamelais- ja inarilaisnuorten ja saamelaisperinteisen runoteoksen kesken. Koska en ole
löytänyt tutkimusta, jossa olisi ollut mukana sekä saamelaisten nuorten uskomusmaailma että
heidän luontosuhteensa, siksi halusin ottaa tämän tarkastelunäkökulman mukaan omaan
tutkimukseeni. Tämän lisäksi halusin vielä peilata heidän luontosuhdetta saamelaisperinteiseen
kaunokirjalliseen teokseen. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen ja erilainen näkökulma
saamelaisuuteen.
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2 SAAMELAINEN LUONTOSUHDE
2.1 Uskomusmaailma
Jelena Sergejevan mukaan saamelaisten perinteinen maailmankuva on sekä fyysinen että
henkinen kokonaisuus, johon ihminen kuuluu osana luontoa. Luonto on ollut alun alkaen koti,
johon liittyy historia ja tulevaisuus. Luonnon käyttöön liittyy myös arvoja, jotka perustuvat
alkuperäiskansan realiteetteihin. Luontoa pyritään käyttämään niiden arvojen mukaan, jotka ovat
tyypillisiä pohjoisen olosuhteissa elävälle kansalle. Luonnonvaroja pyritään käyttämään
rationaalisesti, koska eläminen luonnon kautta riippui myös uusiutuvista luonnonvaroista. Myös
lapsuudesta lähtien opitut arvot ja normit ovat nykyisinkin tärkeitä elämisen jatkuvuudelle.
Henkinen yhteys on merkittävä osa saamelaista maailmankuvaa, sillä sen merkitys yltää
menneisyyteen ja nykypäivään, ja sillä on yhteyttä myös tulevaisuuteen jatkuvuuden kannalta.
Saamelaisessa maailmankuvassa yksilöllisellä ja kollektiivisella tasolla suhdetta ihmisen sisäiseen
ja ympäröivään maailmaan pidetään yllä rituaalien avulla. Saamelaisten perinteen mukaan
ihminen ja luonto ovat toisistaan riippuvaisia ja luontoa voidaan jopa sinutella. Ihmisen, luonnon
ja jumalien suhde on sekä persoonallinen että moraalinen, sillä idealisoidussa saamelaisessa
luontosuhteessa ympäröivään maailmaan suhtaudutaan eettisesti ja oikeudenmukaisesti.41
Saamelaisen luontosidonnaisen kansan maailmankuva muodostuu ihmisen, luonnon, jumalien tai
muiden voimien (haltijoiden) välisestä suhteesta. Ihminen on luonnon erottamaton osa, ei erillään
luonnosta. Ympäröivä luonto voi toimia samalla myös voimavarana. Luontosuhteen
heikkenemisen vaarana voi olla ihmisen voimavarojen heikkeneminen. Sergejevan mukaan
saamelaisten noitarumpujen perusteella, saamelainen perinne jakaa kosmoksen kolmeen eri
tasoon. Ensimmäinen taso on alinen, missä asuvat vainajanhenget ja maahiset. Keskisessä tasossa
asuvat ihmiset ja luonnonhenget ja kolmannella tasolla asuvat jumalat. Kosmologian keskellä on
aurinko, joka yhdistetään hedelmällisyyteen. Luonnonilmiöt katsottiin ihmisistä riippumattomiksi.
Tällaisia luonnonilmiöitä olivat esimerkiksi keskiyön aurinko ja taivaalla leimuavat revontulet.
Suhde luontoon oli aktiivinen, sillä ihminen voi tarvittaessa vaikuttaa luonnonvoimiin. Koska
saamelaisessa maailmankuvassa ihmisen yhteys luontoon on läheinen, voi hän halutessaan ja
tarpeen vaatiessa ottaa eläimen hahmon. Tämä perinne liittyy samanistiseen maailmankuvaan ja
rituaaleihin. 42
41 Sergejeva 2000, 221
42 Sergejeva 2000, 221–222.
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Tähän luonnon uskomusmaailmaan liittyvät asiat: saivajärvet, seidat, maahiset, staalot, eläimet,
luontoon liittyvät enteet, revontulet ja aurinko. Saamelaiset ovat nimittäneet pyhää käsitteillä
ailigas. Saamelaisten pyhät paikat liittyvät usein korkeisiin paikkoihin.43

2.1.1 Seidat ja saiva-järvet

Hyvä esimerkki pyhästä paikasta on seitakivi. Saamelaisten luontoon liittyvään
uskomusmaailmaan kuuluu seitapalvonta. Saamelaiset, joiden olemassaoloa sääteli
luonnonympäristö, ovat palvoneet luontoa. Saamenmaassa on paljon erikoisia tai suuria
kivenlohkareita, jotka ovat hyvin soveltuneet luonnonjumaliksi eli seidoiksi. Myös suuret tunturit
tai saaret ovat voineet osoittautua palvontapaikoiksi. Poromiehillä ja kalastajilla oli myös omat
yksityiset palvontapaikkansa.44

Uskottiin, että seidat olivat pyhiä ja väkeviä. Näin ne pystyivät antamaan saamelaisille voimaa,
onnea ja apua. Tärkeää oli, että uhrisuoritus toteutui oikealla tavalla, milloin seidalta sai
vastapalveluksen. Tämä tarkoitti ihmisen ja luonnon uskonnollista vastavuoroisuutta. Uhrilahjoja
saattoivat olla poron sarvet tai pää tai kokonainen poro koristelluin nauhoin. Seitaa voideltiin
poron- tai kalanrasvalla. Seidalle annettiin myös rahaa, koruja ja viinaa. Uhrimenoissa oli
polvistuttava seidan eteen ja rukoiltava ääneen ja samalla esitettävä toivomus.45

Sieidi-sanan etymologia on esitetty olevan samaa kantaa kuin siida. Myös sen on väitetty olevan
skandinaavista perua, sillä seidr merkitsi muinaisskandinaavisen naispuolisen ekstaatikon
suorittamaa ennustamista. Seita toimi kultti- ja uhripaikkana, jonka kautta uskottiin vaikuttavan
jokin luonnonvoima. Seidan avulla saamelaisten elinkeinon harjoittaminen oli ylipäätänsä
mahdollista. Seidat olivat heikosti personoituja. Alun perin seitakultti liittyi metsästykseen ja
kalastukseen, ja myöhemmin poronhoitoon. Tämä pyyntikulttuuri oli miesten elämänpiiriin
kuuluvaa, ja siksi seidat olivat naisille tabu.46

43
44
45
46

Pentikäinen 1995, 142.
Pennanen 2000, 228.
Pennanen 2000, 228.
Pulkkinen 2011, 222.
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Seitoihin liittyivät erilaiset piirit. Niitä saattoi palvoa koko siidan eli lapinkylän väki. Mutta suuri
osa seidoista oli yksilö- tai perhekohtaisia. Useimmiten seidat olivat kiviä tai kalliopaikkoja.
Kooltaan ne olivat vaihtelevia ja huomiota herättäviä. Muodoltaan saattoivat olla myös ihmis- tai
eläinhahmoisia. Puuseidat eivät olleet niin kunnioitettavia kuin kiviseidat. Ne toimivatkin
pikemminkin korvikeseitoina, jos sopivaa kiviseitaa ei ollut lähistöllä. Seitapalvonnassa sekä
ihmisellä että seidalla oli velvollisuutensa. Jos jompikumpi rikkoi uhraamiseen liittyvän
sopimuksen, seurasi rangaistus. Ylimielinen käyttäytyminen seitaa kohtaan toi epäonnea. Mutta
myös huono ja kykenemätön seita saatettiin hyljätä. 47

Henkilökohtaiset palvontapaikat ja perheen tai suvun palvontapaikat ovat toimineet arkipäiväisten
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Näissä palvontapaikoissa kiitettiin hyvästä saaliista ja
pyyntionnesta. Pyyntionni vaikutti siinä ympäristössä, mihin kunkin seidan voima ulottui.
Yksilökohtaisia palvontapaikkoja oli enemmän lukumäärältään kuin kokonaisen yhteisön
kulttipaikkoja.48

Inarin alueella on suuri seita, joka on kokonainen saari. Tämä on nimeltään Ukko, Ukonsaari, joka
sijaitsee Inarijärvellä kymmenisen kilometriä kirkonkylästä. Saari on 30 metriä korkea kalliopaasi
ja näkyy luonnonmuodostumana kaikkiin suuntiin. Tämä seita on toiminut inarilaisten
miesjumalana ja kallion sisällä on iso uhriluola, josta on löytynyt jäännöksiä uhrilahjoista.49

Saamelaiseen uskomusmaailmaan kuuluu myös saiva-järvet. Termi saiva tarkoittaa makeaa vettä
vastakohtana merivedelle tai järveä. Tällaiset järvet ovat kirkasvetisiä ja useimmiten
laskujoettomia. Saiva-järviin liittyvä uskomusperinne on sidoksissa kalastukseen. Näiden
läheisyydessä on liikuttava varovasti ja noudatettava hiljaisuutta. Oli myös toivottavaa, että naista
ei oteta mukaan kalaan. Uskottiin, että saiva-järvet olivat kalaisia ja niistä saatavat kalat olivat
erityisen hyviä, suuria ja vaaleita väriltään. Niitä oli myös vaikea pyydystää. Saiva-järvet olivat
myös pyhiä kuten seidat. Näiden pyhien järvien rannoilla on uhrattu joko järville itselleen tai
niille olennoille, joiden on uskottu asuvan niissä. Kultti liittyy myös saamelaisten käsityksiin
vedenalaisesta vainajalasta. Saiva-olennot on voitu samastaa vainajien henkiin. Mutta on myös
traditiota siitä, että saiva-olennot on myös samastettu maanalaisiin olentoihin eli maahisiin, tai
47 Pulkkinen 2011, 222–225.
48 Sergejeva 1997, 199.
49 Pennanen 2000, 228.
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muihin haltijaolentoihin. Alun perin saiva on tarkoittanut järveä, mutta on myöhemmin merkinnyt
järvien rannoille pystytettyjä henkien kuvia ja sitten itse henkiä. Poronhoidon kasvaessa
elinkeinona merkitys muuttui myös topografisesti, sillä henget ja pyhyys oli korkeilla paikoilla eli
tuntureilla. Saamelaisperinteen mukaan saiva-henget olivat myös suojelushenkiä. Ne saattoivat
olla samaanin tai kenen tahansa saamelaisen suojelushenkiä.50

2.1.2 Maahiset ja staalot

Saamelaiseen luonnon uskomusmaailmaan liittyy maanalaiset olennot eli maahiset. Maanalaiset
olennot ovat olleet uskomusperinteenä kaikilla pohjoisilla kansoilla, kuten skandinaaveilla,
virolaisilla ja saksalaisilla. Saamelaiset ovat nimittäneet maahisia nimityksillä gufihtar ja ulda.
Nämä ovat perua muinaisskandinaavisista ilmaisuista. Yleisnimityksenä voi käyttää maahiset
nimitystä. Nämä olennot muistuttivat ihmisiä maan päällä, mutta olivat kauniimpia ja rikkaampia.
Saamelaiset ja maahiset olivat toistensa kanssa tekemisissä. Maahiset puhuivat saamea kielenään.
Oli myös tarinoita, kuinka saamelaismies oli nainut maahistytön vaimokseen tai oli saanut poron
maahisilta. Maahiset olivat hyviä joikaajia ja osasivat kertoa tulevasta. He olivat hyväntahtoisia ja
anteliaita. Heidän luonne ja käyttäytyminen olivat ihanteellinen esimerkki saamelaisesta
luonteesta. Heistä piirtyvä kuva esittää täydellistä mallikelpoista elämää. Mutta heilläkin oli
pimeä puolensa. He saattoivat salaa vaihtaa saamelaisten lapsia itselleen. Maahisten vaihdokkaita
vastaan suojauduttiin rauta- tai hopeaesineellä tai virsikirjan lehdellä, sillä maahiset pelkäsivät
kristillisiä symboleja. 51

Uskomusmaailmaan liittyvä olento staalo ei ollut enää ihanteellinen saamelainen, vaan pimeän
puolen edustaja. Staalot ovat tarinaperinnettä, eikä ole varmaa tietoa siitä, onko niihin todella
uskottu. Kun maahiset olivat pienempiä kuin ihmiset, olivat taas staalot suurempia kuin ihmiset
kooltaan. He olivat pahantahtoisia ja persoja ihmisen lihalle. Staalot olivat vahvoja voimiltaan,
mutta kömpelöitä ja tyhmiä. Heillä oli myös rikkauksia mukana. Kerrottiin, että moni saamelainen
oli voittanut tyhmän staalon, ja siihen perustuu joidenkin saamelaissukujen varakkuus. Kun
kohtasi tämän erämaan hirviön, oli hyvä tuntea staaloon liittyvä perinne, miten toimia hänen
kanssaan. Staaloa ei saanut tappaa hänen omalla veitsellään, sillä silloin oli vaarana se, että veitsi
50 Pentikäinen, 1995, 146–148.
51 Pulkkinen 2011, 238–239.
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tottelikin omistajaansa ja kääntyi iskijää vastaan. Staalolla oli mukana usein koira. Tämän oli
myös kuoltava samalla kuin isäntänsä, sillä muuten koira saattoi haavat nuolemalla herättää
isäntänsä henkiin. 52

Staalo muistutti hahmoltaan karhua yhdistettynä hirviöön. Staalo esiintyi mielellään yksin, kuten
karhutkin. Staaloon liittyi myös kannibalismia; hän söi oman lapsensa. Uskottiin myös aiemmin,
että naaraskarhu söi oman poikasensa, jos aavisti, että oma kuolema oli lähellä. Etymologia on
epäselvä, mutta yksi epäilty johdos tulee norjan kielestä ståle, iso voimakas mies. Toinen johdos
on ruotsin kielestä stål teräs. Myöhäisempi perinne kertoo tarinaa staaloista, johon aikuiset eivät
uskoneet, mutta joilla lapsia on peloteltu. Kun vanhemmat olivat poissa, ei saanut mekastaa, sillä
se saattoi suuttua niin pahasti, että muutti porot kiviksi. Jouluisin lapsia peloteltiin joulustaalolla
olemalla hiljaa ja siivosti. Kodan edusta piti olla siisti ja puhdas joulun aikaan, jotta staalon raito
eli toisiinsa kytketty porojono ei tarttuisi siihen kiinni.53

2.1.3 Ennelinnut, aurinko ja revontulet
Saamelaiseen uskomusmaailmaan kuuluivat myös ennelinnut, jotka ennustivat joko hyvää tai
pahaa. Poikkeuksena oli käki, joka saattoi ennustaa kumpaa tahansa. Tämä ei ollut varsinaisesti
hyvän tai huonon enteen tuoja, vaan enne riippui paikasta, ajasta ja kukunnan kestosta.
Ennusteena saattoi olla kuolema tai pitkä ikä, hyvä tai huono sato-onni tai poronhoidon
onnistuminen tai epäonni. Varsinaisia hyvän onnen tuojia olivat kuukkeli, närhi ja koskikara.
Kuukkelin liitely asumuksen lähettyvillä toi onnekkaan päivän, mutta jos sattui kuukkelin
ampumaan, niin paha silmä jäi vaanimaan pyssyyn ja vei samalla saalisonnen. Huonoa onnea
toivat kurki, tikka, korppi, kuovi, talitiainen ja kaakkuri. Tikan koputus asumusten lähellä voitiin
tulkita kuoleman enteeksi, tulevan matkan epäonnistumiseksi tai sairauden kohtaamiseksi. Näihin
lintuihin liittyi käsitys niiden yliluonnollisuudesta. Niitä ei pidetty tavallisina lintuina vaan
tietäjinä.54

Saamelaisten aurinkomytologiaan liittyy epäpersoonallinen jumaluus. Saamelaisten
rumpukalvojen keskellä oleva ympyrä tai nelikulmio on tulkittu auringon merkiksi. Tämä aurinko

52 Pulkkinen 2011, 239.
53 Pulkkinen 2011, 240.
54 Pentikäinen 1995, 114.

19

oli myös jumala saamelaisille. 55

Myös kolttasaamelaiset pitivät aurinkoa jumalana. Auringon laskiessa koltansaamelaiset sanoivat:
Jumalaa ei enää näy. Aurinkoon liittyi myös ajallinen käsitys. Saamen kielessä sana piejv
merkitsi sekä aurinkoa että päivää. Kaamosaikaan päivät tulivat auringottomiksi. Uskottiin
auringon jättävän silloin Saamenmaan joksikin aikaa ja lähtevän toiseen maailmaan. Vaikka
saamelaisessa mytologiassa on pidetty aurinkoa naisjumalana, siihen viittaa sanonta aurinko on
kaiken elävän äiti, on kertomusperinteessä taas annettu auringolle maskuliininen luonne. Tämä
kansanomainen käsitys ilmenee myös Nils Aslak Valkeapään teoksessa Aurinko, isäni, jossa
kirjailija kuvaa saamelaisia aurinkomiehen lapsina.56

Pohjoisen pimeällä taivaalla hulmuavat revontulet johdattivat saamelaisten ajatukset myyttisiin
mielikuviin tuonpuoleisesta maailmasta. Nämä eläviltä näyttävät valojuovat toivat myös
pelottavia mielikuvia vieraasta tuonpuoleisesta maailmasta. Saamelaisen kertomusperinteen
mukaan revontulet saattoivat personoitua taisteleviksi vainajiksi tai surmattujen sieluiksi.
Revontulet olivat heidän taistelevia liikkeitä yötaivaalla. Myös muita uskomuksia liittyi
revontuliin. Revontulia pidettiin myös elävinä ihmisen kaltaisina olioina, jotka ovat ihmisille
vaaraksi. Uskomuksen mukaan niitä ei saa katsoa kovin kauan eikä häiritä. Kun revontulet
loimusivat, oli erityisesti tyttöjen ja naisien syytä luoda katse maahan eikä suinkaan taivaalle.
Kuolansaamelaisessa perinteessä varoitetaan myös lapsia uskomuksella, jonka mukaan revontulia
ei saa ärsyttää viheltämällä. Sillä ne voivat laskeutua maahan ja hyökätä kimppuun. Revontulet
voivat suuttua tai joku voi saada jopa surmansa ärsyttämällä revontulia.57

2.1.4 Porot, sudet ja karhut

Saamelaisperinteinen eläinmytologia on saanut vaikutteita samanistisesta maailmankuvasta.
Tähän kuuluu uskomus ihmisen sielun kyvystä ilmestyä eläinten hahmossa. Tarustoissa esiintyvät
puoli-ihmiset, puolipedot tai puolilinnut. Nämä taruhahmot saaattavat ilmaantua eläimenä tai
ihmisenä tilanteen mukaan. Saamelaiseen maailmankuvaan kuuluu seikka, jonka mukaan ihmisen
55 Pentikäinen 1995, 120.
56 Sergejeva 1997, 109–113.
57 Sergejeva 1997, 126–128.
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ja eläimen välillä ei ole selvää eroa.58

Saamelainen poronhoito sai alkunsa villinä vaeltaneen tunturipeuran kesyttämisestä. Peuralla ja
porolla on ollut myös uskonnollista merkitystä. Saamelaiseeen elintapaan poronhoitoineen kuului
vuotuinen muutto paikasta toiseen. Eri saamelaisryhmien jutaamisen ajankohta, suunta ja reitin
pituus ovat vaihdelleet. Kolttasaamelaiseen perinteeseen kuului talvikylä pysyvine asumuksineen,
josta keväällä on lähdetty varsinaisesti jutaamaan kyläyhteisön yhteisille kalavesille ja
metsästysmaille. Kun taas tunturisaamelaiset ovat liikkuneet talvella metsäseuduilla, joista he ovat
lähteneet kesän tullen tuntureille tai rannikon vesille kalastamaan.59

Porolla on keskeinen asema saamelaisperinteisessä elämänmuodossa. Tähän viittaa myös laaja
terminologia, joka liittyy poroihin, kuvaten yksityisiä poroja tai kokonaisia porotokkia. Poron
karvan väri voi vaihdella valkeasta tummanruskeaan. Valkea poro on porolauman johtaja.
Uskomuksen mukaan valkea poro on eläinten herra. Se tuo myös onnea poromiehelle. Tämän
onnenporon on uskotttu pitävän porotokkaa koossa ja myös kasvattavan tokan kokoa.
Poronhoitajalle poronhoidon menestyminen on tärkeää. Sen menestymiseksi on uhrattu eläimiä ja
eläinten osia esimerkiksi seitajumalille.60

Saamelaisperinteeseen kuuluu uskomus, jonka mukaan ihmissuvulla on yhteyttä karhuun. Tämä
uskomus on ollut vahva erityisesti kolttasaamelaisten keskuudessa. He nimittivät karhua ihmisen
kaltaisilla nimillä kuten äijä, äiji tai äijäseni. Uskomustarinat siitä, että karhu oli
koltansaamelaisten esi-isä, ovat peräisin kolttayhteisön ulkopuolelta. Inarinsaamelaisten
kertomuksen mukaan, kolttasaamelaiset eivät syöneet karhun lihaa, koska kokivat olevansa samaa
sukua kuin karhu. Päätarina on kuitenkin kertomus siitä, kuinka ihminen pystyy muuntautumaan
karhuksi ja toisinpäin. Saamelaisperinne paljastaa, kuinka tämä on mahdollista: mytologian
mukaan piti heittää kuperkeikkaa erään pohjoista kohti kaatuneen puun ylitse itään päin, auringon
nousun suuntaan, ja sitten vastapäivään ja taas samalla tavoin; kun tämä on tapahtunut kolme
kertaa, henkilö voi muuttua karhuksi.61

58
59
60
61

Sergejeva 1997, 152.
Pentikäinen 1995, 104–106.
Pentikäinen 1995, 106–108.
Sergejeva 1997, 166.
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Saamelaisperinteessä on tehty paljon joikuja susista. Myös saamelaissaduissa esiintyy usein susi.
Saamelaiseen traditioon kuuluu uskomusolento ihmsisusi. Tällainen ihmissusi oli joko sutena
sielunmatkallaan liikkuva noita tai noidan sudeksi taikoma ihminen tai susina nostettu
ihmisjoukko. Saamelaismyytin mukaan sudet aikoinaan olivat asuneet kuten ihmiset taloissa ja
muistuttaneet kovasti ihmistä. Kolttasaamelainen uskomus kertoo siitä, kuinka susi oli alkuaan
“Jumalan koira”. Kun tämä susi sitten tappoi ihmistä varten luodun peuran, suuttui Jumala siitä ja
kirosi sen. Kirouksellaan Jumala vaati, että susi söi köyhän poroja, jotta vaino olisi entistä
kovempaa. Tähän uskomukseen liittyy seikka, jonka mukaan susi löytää tokasta köyhän poron.
On myös Inarilaisten keskuudessa uskottu, että susi ei ole mikään oikea eläin, vaan kateellisen
rikkaan henki, joka kuoleman jälkeen kulkee eläimen hahmossa. Myös noitien uskottiin
muuttaneen ihmisiä susiksi. Kirouksen voimalla saattoivat ihmisetkin muuttaa toisen sudeksi.
Saamelaisperinteen mukaan sudeksi muutettu ihminen saaattoi saada takaisin ihmishahmonsa, jos
onnistui saamaan ihmisen ruokaa syödäkseen.62

2.2 Noitausko ja loveen lankeaminen
Ymmärtääksemme saamelaista maailmankuvaa, on hyvä tarkastella myös samanismin käsitettä.
Juha Pentikäinen yhdistää samanismin laajempaan kontekstiin. Samaanius on enemmänkin
elämäntapa kuin pelkkä uskonto, jossa valitulla johtajalla on keskeinen rooli. Samanismiin liittyy
tietty maailmankatsomusjärjestelmä, johon yhtyvät monet muut tekijät, kuten ekologiset,
taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet.63
Monen alkuperäiskansan käsitys maailmasta on hyvin toisenlainen kuin meidän. Heidän
mielenmaisemassaan kosmisuus on näkyvää, joka loppuu horisonttiin, mutta myyttien maailma on
toiseus, näkymätön maailma. Kuten eeppisten runoelmien maailma myös samanistinen maailma
on hyvin luonnonläheinen. 64
Ihmismielen kognitiivinen kartta rakentui sekä maantieteellisen että myyttisen tietämyksen
varaan. Ihminen on osa tätä kokonaisuutta. Kun ihminen sairastuu tai vammautuu, saa se
samanistisessa ajattelutavassa kosmiset mittasuhteet. Samaanin johtamassa
parantamisnäytelmässä hoidetaan ainutkertaisen sairauden ohella koko makrokosmoksen
62 Pentikäinen 1995, 101–103.
63 Pentikäinen 1998, 25.
64 Pentikäinen 1998, 12.
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tasapainon palauttamista. Myöskään rajaa ihmisen ja eläinten välillä ei ole. On olemassa myyttisiä
tarinoita kansoista, jotka johtavat juurensa jostakin eläinlajista.65
Etsiessään ratkaisuja ongelmiin samaani rinnastaa itsensä moniin olentoihin. Näkyvällä ja
näkymättömällä maailmalla on lukemattomia siteitä häneen. Tasapainoa on jatkuvasti
ylläpidettävä. Näin ollen samaani onkin välittäjä maailmankaikkeuden kaikkien kerrosten,
ihmisten ja eläinten, elävien ja kuolleiden maailmojen välillä. Samanistisiin menoihin kuuluukin
sekä erilaisia näkyviä rituaalisia elementtejä että näkymättömiä elementtejä. Samanistisia menoja
tulisi käsitellä yhdessä niihin liittyvän kertomusperinteen kanssa, mikä koostuu sekä näkyvistä
rituaalisista elementeistä että näkymättömistä aineksista. Samaaniyhteisöjen folklore on osin
klaanin kollektiivista omaisuutta, mutta myös osin esoteerista vain samaanin henkilökohtaisesti
tuntemaa perinnettä. Samaanit olivatkin kansansa kulttuurin ja uskonnollisen perinnön parhaita
vaalijoita. Samaani-initiaatiossa on ollut olennaisena samanistisen tradition välittäminen. Uuden
samaanin valinnassa tärkeimmäksi kriteereiksi muodostuivat samaanikulttuuriin liittyvien
henkisten traditioiden tieto ja hallinta. Jos puhutaan samanismista uskontona, sitä parhaiten kuvaa
näkemys luonnonuskontona.66
Kristinuskon vaikutuksesta kertoo myös saamelaissyntyinen Niila Outakoski väitöskirjassaan Lars
Levi Laestadiuksen saarnojen maahiskuvasta. Hän kertoo, kuinka saamelaiset avaramielisesti
omaksuivat kristinuskon jumalan ja kristilliset symbolit. He lisäsivät nämä noitarummun,
saamelaisten oman pyhän kirjan, kalvopinnalle. Ne paikannettiin kuitenkin omien jumaluuksien
alapuolelle. Kristinusko oli edelleen heidän mielestään toisarvoinen suhteessa omaansa. 67
Samanistisissa istunnoissa samaanit tekevät retkiä tuonpuoleiseen. Tällä matkalla samaani ei ole
kuitenkaan yksin, vaan vähintään kaksi apuhenkeä on hänen mukanaan. Rituaalin aikana
samaanilla on kyky vaihtaa sukupuolta. Hänellä on kyky muuttua eri hahmoiksi, kuten
eläinhahmon muotoon. Välillä hän poikkeaakin aliseen maailmaan hakemaan apua
eläinhahmossaan. Hänellä on myös kyky muuntautua käärmeeksi, jolloin hän pystyy pujahtamaan
maailmantasoja erottavista ahtaista aukoista. Muita vahvoja ja sukkelia roolihahmoja ovat
maailmankaikkeuden kaikista kerroksista toiseen pääsevät olennot, kuten hyönteiset, kalat tai
linnut, joista erityisesti vesilinnut. 68
65
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Risto Pulkkisen mukaan, noita saattoi sielunmatkallaan joko liikkua apuhenkensä eläinhahmossa
tai tämän opastamana konkreettisissa tilanteissa. Suuri merkitys oli tuonpuoleisella peurahärällä,
joka oli noidan alter-ego. Jos se sai surmansa toisen tuonpuoleisen peura-henken toimesta, päätyi
myös sen isäntä kuolemaan. Horisontaalisen maailman apuhenkenä toimi taas tuonpuoleinen
lintu. Alisen maailman retkille vei mennessään tuonpuoleinen kala tai käärme. Noidalla oli myös
suojelushenkiä, jotka opastivat ja vahvistivat noitaa. Nämä myös kutsuivat noidan
samaanitehtäväänsä ja samalla antoivat valtuutuksen toimelleen. Kun samaani kuoli, liittyi hän
suojelushenkien joukkoon. 69
Anna-Leena Siikalan mukaan, pohjoisen Aasian klassiselle samanismille on ominaista rummun
käyttöön ja rytmiseen lauluun perustuva ekstaasin tekniikka. Ekstaasissa noita muuntaa
tietoisuuttaan luodakseen yhteyden apuhenkiinsä. Retkillään tuonpuoleiseen noita tarvitsee
apuhenkien lisäksi kulkuneuvon. Samanistisen istunnon tärkein väline on noidalle rumpu, jolla
matkataan tuonpuoleiseen joko soutaen, ratsastaen, lentäen tai sukeltaen. 70
Samanistinen istunto pidetään useimmiten pimeään aikaan, jonka keskellä palaa avotuli. Noita tai
samaani on valmistautunut istuntoon mietiskellen ja paastoten. Hän kutsuu henkiä laulaen ja
noitarumpuunsa rummuttaen. Vaarallinen matka tuonpuoleiseen on alkanut. Hän eläytyy riitin
aikana hurmokseen asti. Hänen valvetilansa muuntuu toiseen tietoisuuteen. Istunnossa samaani
tuo myös muille tilaisuudessa olijoille osansa tuonpuoleista todellisuutta, noidan salattua aluetta.
Istunnon päämääränä voi olla usein sairauden parantaminen. Tässä riitissä keskeistä on samaanin
tiedonvälitys apua tarvitsevien ihmisten ja tuonpuoleisen edustajien välillä.71
Rumpu on samaanin keskeinen rituaalivaruste. Sen rakenne on hyvin moninainen. Tämä on hänen
karttansa matkoillaan, jotka voivat liikkua kolmella eri universumin tasolla. Sitä voi tulkita myös
tähtikartaksi. Kolmikerroksinen maailma jakautuu yliseen, keskiseen ja maanalaiseen maailmaan.
Ylinen maailma on miehinen ja tulevaisuuden jatkumo, keskinen maailma on naisten ja tähän
hetkeen keskittyvä. Sen sijaan alinen maailma kuvastaa menneisyyttä, esi-isiä ja kuolemaa.72
Samoin kuin Siperian samaanien, ovat myös saamelaisten samaanien eli noaidien noitaistunnot
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olleet dramaattisia ja ekstaattisesti syviä. Siperian samaanien noitavarustus oli kuitenkin
värikkäämpi asuineen ja naamioineen. Samanistisissa menoissa noaidi laulaen ja rummuttaen
pyrkii transsiin. Tätä kykyä mennä toiseen tietoisuuteen kutsutaan saamelaisperinteen mukaan
käsitteellä langeta loveen.73
Noitarummun ohella suomalaisen noidan tärkeä väline on riittiruno eli loitsu. Nämä loitsut ovat
runomittansa mukaan eeppisten laulujen kaltaisia. Näiden riittirunojen avulla noita pyrkii
hallitsemaan yliluonnollisia voimia. Loitsujen sanoilla on salaista voimaa eli väkeä. Tämä
salainen voima on peräisin yliluonnollisesta ilmiöstä tai olennosta itsestään. Väkevistä teoista tai
tapahtumista kertominen ajankohtaistaa nuo tapahtumat uudelleen. Loitsujen kieli eroaa
arkikielestä, sillä sanat eivät ole vain kohdettaan ilmaisevia merkkejä. Loitsujen sanoilla on myös
yhteys kohteeseensa, yliluonnolliseen ilmiöön tai olentoon. Tähän perustuu loitsujen salainen
taikavoima. Loitsujen vaikutus perustuu myös niiden esittämisen säännölliseen kaavamaisuuteen.
Niiden katsotaankin olevan tehottomia, ellei niitä lausuta oikein. Loitsun esittäjä voi olla
kuitenkin kuka tahansa, eikä tämä ole samaanien etuoikeus.74

73 Pentikäinen 1995, 189.
74 Siikala 1999, 64.
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT
Aineisto koostuu sekä tekemistäni haastatteluista että painetuista lähteistä. Tein viisi haastattelua
Inarissa asuvista saamelaisnuorista. Jokainen haastattelu oli yksilöhaastattelu. Haastattelut
kestivät puolesta tunnista tuntiin riippuen haastateltavan aktiivisuudesta. Nauhoitin haastattelut
sanelukoneen avulla. Nauhoitus onnistui hyvin, jolloin pystyin litteroimaan haastattelut helposti.
Nuoret 13-vuotiaat eivät olleet kovin innokkaita keskustelemaan syvällisesti aiheesta, vaan
vastasivat kysymyksiin lyhyesti. Heidän haastattelujen kesto oli noin puolisen tuntia. Nuoren 17vuotiaan opiskelijatytön haastattelu kesti noin tunnin verran. Hän oli aktiivinen ja osoitti
kiinnostusta aiheeseen. Näiden neljän 13-vuotiaan haastateltavan joukossa oli myös eroja. Osa oli
kiinnostuneempia ja halusi antaa enemmän tietoa, osa oli passiivisempia. Itse olin myös uudessa
tilanteessa, enkä ollut täysin tietoisesti valmistautunut siihen, kuinka edetä tässä uudessa,
haastavassa tilanteessa. Haluaisin tehdä jotain asioita eri tavalla seuraavalla kerralla, jos
samanlainen tilanne tulee vastaan. Ensiksikin antaisin aikaa enemmän vastauksen antamiseen.
Hiljaisuutta en aio peittää uudella kysymyksellä. Huolellinen kuuntelu on tärkeää. Haastateltavan
kuuntelu auttaa myös huomioimaan, mistä haastateltava on kiinnostunut, ja mistä aiheesta hän
voisi kertoa minulle enemmän.
Painetut lähteet ovat kaksi muuta aineistoa, lasten kirjoituskilpailun kirjakokoelma ja Nils Aslak
Valkeapään teos Aurinko, isäni. Alun perin oli tarkoitus tehdä tutkimus ainoastaan kohdistetusti
Inarin saamelaisista nuorista, mutta haastattelumenetelmällä hankkimani aineisto oli kuitenkin
liian suppea gradutyöhön nähden. Viisi haastateltavaa olisi voinut riittää, jos haastatteluista
saamani informaatio olisi riittänyt aineistoksi. Tämän lisäksi haastattelut kestivät vähemmän aikaa
kuin olin olettanut niiden kestävän. Vaikka kysymyksiä oli paljon ja ne olivat syvällisiäkin, en
kuitenkaan saanut niistä kaikkea irti, mitä olisin halunnut. Koska haastateltavien saaminen oli
vaikeaa ja aikaa vievää, huomasin tässä vaiheessa, että aineistoni ei tule olemaan tarpeeksi
kattava, vaan minun oli pohdittava, mitä muuta aineistoa voisin tuoda mukana tutkimukseen.
Halusin laajentaa tutkimuskohdettani luontoon kohdistuvaan kaunokirjalliseen tuotantoon, siksi
valitsin mukaan inarilaisnuorten kirjoitukset tulevaisuuden luonnosta ja tunnetun
saamelaiskirjailijan teoksen.
Kun päädyin laajentamaan aineistoani, samalla tutkimuskysymys muokkautui uusiksi. Jo ennen
kuin päätin tehdä haastattelua, minua kiinnosti saamelaisuudesta kertova kaunokirjallisuus. Siksi
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tuntui luonnolliselta etsiä lisämateriaaliksi sopivaa kaunokirjallisuutta, joka liittyisi perinteiseen
saamelaiskulttuuriin. Nils Aslak Valkeapään teos Aurinko, isäni, sopi mitä parhaiten
vertailumateriaaliksi nuorten luontosuhteeseen. Luontosuhteen kuvaus oli niin vahvasti läsnä
runoissa, joten näiden aineistojen vertailu oli luontevaa. Mielenkiintoista oli lähteä vertailemaan
kuinka lähellä kaunokirjallinen saamelainen teos on nuorten saamelaisten luontosuhdetta. Myös
nuorten saamelaisten kirjoituksia omasta kulttuuristaan oli kiintoisaa vertailla tunnettuun
kirjailijaan. Kirjailijan vaikutus näkyi myös lasten kirjoituksissa, sillä tyyli oli ainakin yhdellä
kirjoittajalla hyvin samantyyppinen. Aineistojen yhteensopivuus oli mielestäni osuva, eikä
aiheuttanut ristiriitaa. Suppeaa haastatteluosuutta täydensi hyvin monipuolinen ja rikas
kaunokirjallinen runomaailma, jota oli ilo lähteä pohtimaan.

Inarin yläaste talvella 2015.75

3.1 Aineisto ja sen rajaus
Aineistoni kertoo nuorten saamelaisten luontosuhteesta sekä tänä päivänä että tulevaisuuden
ennusteena ja tunnetun kirjailijan kaunokirjallisesta teoksesta, jossa luontosuhdetta kuvataan.
Haastattelujeni aineisto on tehty yksinomaan Inarin saamelaisista nuorista. Valintaan vaikutti
75 Miikki 2015.
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ensisijaisesti Inarin vahva sidos saamelaisuuteen. Inarin kunta kuuluu saamelaisten
kotiseutualueeseen. Inarin kunnassa on useita kouluja, peruskoulun ala- ja yläaste, lukio Ivalossa
sekä ammatillinen oppilaitos Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka antaa opetusta myös
saameksi. Tämän lisäksi kirkonkylässä sijaitsee Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida.
Tutkimuskohteena olevista Inarin saamelaisista nuorista sain tietoa aineistooni haastatteluilla.
Näistä neljä haastateltavaa olivat Inarin saamelaisia oppilaita Inarin peruskoulun yläasteelta.
Oppilaat olivat seitsemäsluokkalaisia, iältään 13-vuotiaita, joista kaksi oli tyttöä ja kaksi poikaa.
Viides haastateltava oli 17-vuotias opiskelijatyttö Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.76
Haastatteluaineiston rajasin saamelaisiin nuoriin, koska haastatteluaineistoa oli luontevinta saada
koulujen kautta. Tämän lisäksi kiinnostukseni kohdistui erityisesti saamelaisiin nuoriin, sillä
halusin saada tietoa juuri heidän luontosuhteesta, ja siitä löytyykö saamelainen uskomusmaailma
heidän maailmankuvassaan. Oli kiintoisaa kohdistaa tutkimus juuri nuoriin, koska he ovat
erityisen alttiina modernisaatiolle. Aineistoni kertoo siitä, millainen saamelaisnuorten luontosuhde
on tänä päivänä, onko niissä mukana saamelainen uskomusmaailma, entä löytyykö niistä
saamelaisperinteinen porosaamelainen luontosuhde.
Haastattelujen jälkeen minun oli pohdittava, mitä muuta aineistoa voisin tuoda mukana
tutkimukseen. Edelleen halusin pysyä nykypäivässä ja saamelaisissa nuorissa ja sitä kautta yritin
selvitellä saamelaiskirjastojen ja Siidakeskuksen avulla, mitä muita vaihtoehtoja voisi olla.
Näiden kautta löysinkin kaksi raporttia, väitöskirjan ja kirjoituskilpailun kirjakokoelman. Minun
oli nyt laajennettava tutkimusaihettani ja etsittävä vastausta siihen, miten luontosuhde näkyy
näiden raporttien kautta, entä miten luontosuhde nähdään tulevaisuudessa? Tätä
tulevaisuusvaikutelmaa pääsin tarkastelemaan kirjoituskilpailun kirjoitusten kautta: miten nuoret
kokevat ja näkevät tulevan luontosuhteensa? Lopulta päädyin kuitenkin siihen ratkaisuun, että
aineistoksi kelpuutan näistä mainitsemistani kirjoista vain yhden, lasten ja nuorten
kirjoituskilpailuun osallistuneiden teksteistä kootun kirjan, mikä parhaiten soveltui tarkoitukseeni.
Totesin, että raportit ja väitöskirja eivät sovellu varsinaisesti tutkimuksen aineistoksi. Nämä
teokset olen esittänyt kappaleessa Aiemmat saamelaisnuoriin ja luontosuhteeseen liittyvät
tutkimukset.
Ensimmäinen painettu aineistoni koostuu Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen järjestämästä
76 Haastattelut: 4 haastattelua Inarin yläasteella 8.1.2015 ja yksi haastattelu Inarin Siidamuseossa 9.1.2015.
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lasten ja nuorten kirjoituskilpailun kirjoituksista, jonka aiheena oli: Miltä Saamenmaa näyttää
vuonna 2030? Lapsia ja nuoria pyydettiin kirjoittamaan omista näkemyksistä ja toiveista
tulevaisuudessa Saamenmaassa. Kirjoitus sai olla joko saamen- tai suomenkielinen. Nämä
inarilaisnuorten 11-15 vuotiaiden kirjoitukset tulevaisuudesta on koottu kirjaksi Mu sapmi jagi
2030 - Minun sapmi vuonna 2030? Teoksessa oli yhteensä 19 kirjoitusta ja kirjoittajaa.
Kokoelmassa on kirjoituksia kaikilla kolmella Suomessa puhutuilla saamenkielillä; inarinsaame,
koltansaame ja pohjoissaame sekä suomenkielellä.77
Tätä aineistoa lähestyn sekä luontosuhteen että saamelaisperinteen näkökulmasta. Tarkastelen
aineistossani, miten nuoret ennakoivat tulevaisuuden muutokset; millainen merkitys on luonnolla
tulevaisuudessa ja näkyykö se kirjoituksissa? Olen poiminut kuuden eri kirjoittajan näkemyksiä
tulevaisuudesta. Yksi on kirjoittanut tekstinsä runomuotoon ja otsikoinut kirjoituksensa joikuna.
Valitsin nämä kirjoitukset siksi, koska ne parhaiten liittyivät aiheeseeni. Olen numeroinut
kirjoittajat kirjassa esiintyvän kirjoitusjärjestyksen mukaan. Otan huomioon tarkastelussa
tulevaisuuden luontosuhteen teemoittain: luonnon vuodenkierto syklisesti, henkinen yhteys
luontoon, luonnon inhimillistäminen ja luontoon liittyvät eläimet.
Huomattuani, että kaksi löytämääni sinänsä kiinnostavaa tutkimusraporttia ja väitöskirja eivät
kuitenkaan tule soveltumaan tutkimusaineistoksi, pyrin miettimään, mitä muita aiheeseeni sopivia
teoksia voisin löytää. Koska raportit keskittyivät enemmänkin raportoituihin tuloksiin, eivätkä
siksi olleet sopivia tutkimusaineistona. Väitöskirja oli myös ongelmallinen. Tutkimus oli jo tehty,
jolloin ainoastaan voisin käyttää teosta vertailevana teoksena. Mutta koska kyseessä oli laaja
väitöskirja, eivät omat haastatteluni tulisi siihen riittämään. Tästä päädyinkin pohtimaan, voisinko
löytää jotain vastaavaa mitä olin jo löytänyt kuten nuorten kirjoituskilpailun kokoelman? Koska
en löytänyt varsinaisesti nuorten kirjoituksia aiheesta enempää, lähdin etsimään saamelaista
nykykirjallisuutta.
Yllättäen huomasin kuinka hyvin aiheeseeni sopii Nils Aslak Valkeapään (1943-2001) teos
Aurinko, isäni (1992), joka huokui porosaamelaista luontosuhdetta.78 Siksi päädyin ottamaan
tämän palkitun teoksen tutkimusaineistoksi. Tämä oli sopiva autenttisena ja elävänä esimerkkinä
siitä, miten luontosuhde elää saamelaislyriikassa. Tässä Pekka Sammallahden käännöksessä
vuodelta 1992 on mukana suurin osa 571 runosta, mutta pieni osa on mukana saamen kielellä ja
77 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 10.
78 Valkeapää 1992, 1–2.
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on myös useita runoja, joita ei ole mukana lainkaan. Alkuperäinen teos Beaivi, Ahcazan on
lyriikkakuvateos vuodelta 1988, mutta päädyin ottamaan mukaan tämän käännöksen, jonka avulla
pääsen hyvin sisälle tuntureiden maailmaan ja luontosuhteeseen. Tarkoituksenani on myös tulkita
puhetta ja kieltä, eikä niinkään kuvakieltä.
Olen tutustunut myös alkuperäisteokseen, joka on saamenkielinen ja sisältää paljon valokuvia:
suku- ja henkilökuvia saamelaisista. Nämä valokuvat ovat varhaisten tutkimusmatkailijoiden
ottamia, joista vanhimmat kuvat ovat vuodelta 1850. Kuvissa on mukana saamelaisia koko
saamelaisalueelta Kuolan niemimaalta Etelä-Norjan tunturiseuduille. Nämä museoiden kätköistä
löytyneet kuvat ovat nyt kaikkien saamelaisten nähtävissä. Kuvista voi löytyä samoja piirteitä
kuin omista sukulaisistaan. Varhaisilla valokuvaajilla ei ollut enää kertojaa. 79 Nämä valokuvat
Nils Aslak Valkeapää on tuonut omaan runoteokseensa mukaan. Saamen porosanaston rikkaus
suhteessa muihin kieliin, josta oli vaikea löytää vastinetta, oli osasyynä miksi koko teosta ei ole
käännetty muille kielille. Myös runoilija halusi pitää osan runoista saamelaisen sisäryhmän
omaisuutena. 80
Saamelaisen eepoksen tarve oli olemassa jo pitkään yli vuosikymmenten. Tämä toteutuikin Nils
Aslak Valkeapään tuotannossa 1970- 1980-luvuilla. Hänen runotuotantonsa kolme lyyristä
trilogiaa ilmestyivät vuosina 1974, 1976 ja 1981. Nämä teokset hän yhdisti kokonaisteokseksi
Ruoktu vaimmus (1985; Koti sydämessä). Valkeapää oli monipuolinen taiteilija, sillä kirjallisen
tuotannon lisäksi hän käytti myös muita taiteen elementtejä teoksissaan, kuten itse piirtämiään
graafisia kuvia ja lyijykynäpiirroksia sekä nuotteja. Valkeapää yhdisti visuaalisia elementtejä
luonnolliseen kieleen. Teosta Ruoktu vaimmus ei ole käännetty suomeksi, mutta kylläkin
germaanisille kielille: englanniksi, saksaksi, ruotsiksi ja norjaksi. Saamelaiskulttuuri tuli näin
tunnetuksi muualla päin maailmaa, Nils Aslak Valkeapään teos Beaivi, ahcazan (Aurinko, isäni)
ilmestyi vuonna 1988. Tämä on saamen kansan kirjallinen eepos, joka vahvisti kansakunnan
identiteettiä. Teos sai pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon vuonna 1991. Teoksella oli
sosiaalista tilausta. Vaikka Valkeapää on niukkasanainen lyyrikko, hän käyttää eeppisyyttä
yhdistämällä lyyrisiä runoja juonelliseksi kokonaisuudeksi kuvien kanssa. 81
Kokonaisvaltaisuus oli Valkeapään tavoite. Hän pyrki tietoisesti luomaan kokonaiskuvan
saamelaiskansan perinnöstä. Aurinko, isäni teos oli tietoinen yritys luoda ”saamelaiskansallinen
79 Valkeapää 2011, 138–139.
80 Sallamaa 2012, 128.
81 Sallamaa 2012, 123–124.
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eepos”, joka saa jopa sinfonisia muotoja. Teoksessa tulee esille vahva syvälle sisäistetty
saamelainen perinne. Valkeapää koki olevansa välittäjä jollekin suuremmalle, sillä hänen
mielestään kirjalliset eepokset olivat jo olemassa jo kauan ennen kuin niistä mitään konkreettista
oli ilmaantunut. Kirjoittaminen ei sinänsä ollut ongelma Valkeapään mielestä, kustantaminen oli
kyllä ongelma. Saamelaisten alkuperäiskansan luontoyhteys muodosti hänen ajattelussaan ehjän
kokonaisuuden. Parhaiten hänen suhdettaan luontoon kuvasi hänen sanansa. ”Avaan oven ulos,
kun astun sisään.82

3.2 Tutkimusmetodina sisällönanalyysi
Tähän tutkimukseen olen käyttänyt metodina laadullista sisällönanalyysiä. Tämä metodi sopi
aineistoni tutkimukseen, koska tarkastelen haastatteluaineistoa eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja
etsien ja tiivistäen. Samalla tapaa tarkastelen lasten kaunokirjoitusta ja saamen kansan eeposta.
Sisällönanalyysin tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee
tulokset laajempaan kontekstiin.83 Kun etsin työssäni eroja ja yhtäläisyyksiä tarkastelemieni
aineistojen kesken, oli tutkimukseni luonne myös vertaileva. Tarkoituksena oli vertailla saamelaisja inarilaisnuorten luontosuhdetta perinteiseen eeppiseen saamelaisrunoteokseen.
Haastattelumenetelmän avulla oli mahdollista saada uutta tietoa, jota ei ole julkaistu aiemmin.
Opinnäytetyöni kuuluu sekä uskontotieteeseen että saamentutkimukseen, jossa etsin niitä tekijöitä
sekä nuorten luontosuhteesta että valitsemastani saamelaisesta kirjallisuudesta, jotka liittyvät
saamelaiseen maailmankuvaan ja uskomusperinteeseen. Jaoin haastattelujeni aihepiirit neljään eri
teemaan. Ensimmäinen teema liittyi luontoon liittyviin harrastuksiin, vuodenkiertoon ja
aikakäsitykseen. Toinen teema käsitteli nuorten henkistä yhteyttä luontoon ja luontoon liittyviin
uskomuksiin. Kolmas teema tarkasteli luonnon personifiointia ja kosketusta pyhiin
luontokohteisiin kuten seitoihin. Pyrin hahmottamaan nuorten tuntemusta saamelaisiin
uskomustarinoihin, joihin liittyy haltijoita ja muita uskomusolentoja, kuten maahisia ja staaloja.
Neljäs teemani tarkasteli nuorten tuntemusta Saamenmaan luonnon eläimiin, kuten poroihin,
karhuihin, susiin ja ahmoihin. Yritin selvittää myös nuorten tuntemusta lintuihin liittyviin
uskomuksiin ja luonnossa piileviin enteisiin ja merkkeihin. Kaikkia näitä neljää eri teemaa
tarkastelin myös lasten kirjoitusten että saamen kansan eepoksen kautta.
82 Lehtola 2015, 210-211.
83 Tuomi, Sarajärvi 2002, 107–108.
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Haastattelumetodini oli sekä tutkimushaastattelu että teemahaastattelu. Tarkoituksena oli kerätä
systemaattisesti ja tavoitteellisesti mahdollisimman luotettavia ja päteviä tietoja. Haastatteluni oli
myös strukturoitu teemahaastattelu, jossa esitin kysymyssarjat tietyssä järjestyksessä. 84Joskus
saatoin jättää jonkun kysymyksen kokonaan pois tai esitin tarkentavan lisäkysymyksen, mutta
pääsääntöisesti noudatin laatimaani kysymyssarjaa. Haastattelu toteutui sekä strukturoituna että
teemahaastattelun keinoin.
Aineistojeni avulla tutkin sekä inarilaisnuorten saamelaista maailmankuvaa uskomuksineen ja
siihen liittyvää luontosuhdetta että saamen kansan eepoksen välittämää saamelaista
maailmankuvaa ja luontosuhdetta. Tutkimukseen liittyy sekä nykyinen hetki että tulevaisuuden
tarkastelu. Eriteltyinä nämä ovat haastateltavien nykyinen hetki ja teosten silloinen moderni aika
sekä siihen liittyvä tulevaisuus. Saamen kansan eepoksesta etsin vastausta kysymykseen: miten
porosaamelainen maailmankuva elää lyriikassa? Vertailen haastattelujeni tuloksia ja lasten
kirjoituksia siihen näkymään minkä lyyrinen epiikka antaa. Vertailen aineistoja keskenään sekä
etsin vastausta tutkimukseni kysymykseen: Peilautuuko saamelaisnuorten luontosuhde saamen
kansan eepoksen kautta? Onko kaunokirjallisen teoksen idealisoitunut saamelainen maailmankuva
yhteneväinen nuorten luontosuhteen kanssa? Näitä kaikkia tutkin laadullisen sisällönanalyysin
keinoin.

84 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 204.
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TEEMAKAAVIO
NELJÄ ERI TEEMAA: AINEISTONA HAASTATTELU
JA EEPPINEN RUNOTEOS
A) LUONTO JA VUODENKIERTO
SYKLISESTI

B) SAAMELAINEN MAAILMANKUVA JA
HENKINEN YHTEYS LUONTOON

LISÄKSI TEEMANA TULEVAISUUDEN

C) LUONNON PERSONIFOINTI:
D) ELÄIMET JA LUONTOON
LUONTOSUHDE:
AINEISTONA
KIRJOITUSKILPAILUN
SEIDAT, SAIVAJÄRVET, MAAHISET JA LIITTYVÄT
ENTEET JA REVONTULET
STAALOT
TULOKSET JA EEPPINEN RUNOTEOS

Loppuyhteenvedossa otan huomioon kaikki kolme aineistoa ja niiden tulokset. Pohdin sitä, mihin
päädyin, löytyykö saamelainen maailmankuva nuorten luontosuhteesta ja millä tavoin se ilmenee.
Peilautuuko nuorten saamelaisten maailmankuva ideaalin kaunokirjallisen teoksen kautta? Otan
analyysissäni huomioon oman teemajaottelun, jota sovellan haastatteluaineistooni sekä lasten
kirjoituksiin että eeppiseen runouteen. Miten hyvin saamelainen maailmankuva näkyy näissä
tutkittavissa kaunokirjallisissa aineistoissa?
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4 INARILAISNUORTEN JA EEPPISEN
RUNOKOKOELMAN LUONTOSUHDE TEEMOITTAIN
Analyysiosiossa käytän aineistonani omaa kenttätyötäni haastatteluja Inarissa tammikuussa 2015,
nuorten kirjoituskilpailun kokoelmaa Minun Sapmi vuonna 2030 ja eeppistä runoteosta Aurinko,
isäni. Lähtökohtana analyysissä on saamelainen kansanperinne. Tätä saamelaista kansanperinnettä
tarkastelen pääsääntöisesti luontosuhteen kautta sekä myös modernisaation tuomien muutosten
kautta saamelaisessa yhteiskunnassa. Etsin vastausta siihen, millainen kansanperinteen merkitys
on näissä hyvin erilaisissa ympäristöissä. Tarkoituksena on saada tuloksia siitä, ilmeneekö
luontosuhteessa perinteistä saamelaista kulttuuria ja toimiiko ideaali kansaneepos peilikuvana
saamelaisnuorille? Entä miten saamelainen kansaneepos esittää porosaamelaisen luontosuhteen,
mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy nuorten kuvauksista suhteessa eepokseen?

Analyysissäni tarkastelen nuorten luontosuhdetta saamelaisessa luontoympäristössä. Pyrin
selvittämään, liittyykö nuorten luontosuhteeseen perinteinen saamelainen maailmankuva. Tätä
luontosuhdetta tarkastelen sekä haastattelujeni että lasten ja nuorten kirjoituskilpailun avulla.
Lasten kirjoituksissa näkökulmana on nuorten luontosuhde tulevaisuudessa. Kirjoituksissa on
mukana nuorten omakohtaiset kokemukset tähän mennessä varhaisnuoruutta. Nämä muovaavat
tulevaisuuden kuvaa.

Aikaisemmassa luvussa olen kertonut enemmän perinteisestä saamelaisesta maailmankuvasta.
Saamelaisperinteiseen luontosuhteeseen yhdistyy kokonaisvaltainen saamelainen maailmankuva.
Saamelainen maailmankuva on saamelaisperinteen käsitteellinen lähtökohta, jota saamelainen
taide, kirjallisuus ja musiikki ilmentävät. Tätä ilmentää hyvin tarkastelemani Nils Aslak
Valkeapään myyttinen ja eeppinen kirjallinen teos. Siksi otan tämän teoksen vertailevaksi
aineistoksi mukaan omaan haastatteluaineistoon. Kaunokirjallinen teos on kuitenkin aina
tulkinnallinen teos, eikä ole verrattavissa tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen. Tarkoituksenani on
tutkia nuorten saamelaisten luontosuhdetta tänä päivänä ja modernissa Saamenmaassa verrattuna
idealisoituun saamelaislyriikkaan. Näitä kahta analyysiä tulen vertailemaan keskenään: löytyykö
tuloksista yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia?

34

ANALYYSIKAAVIO
1. SAAMELAINEN MAAILMANKUVA
2. MODERNI MUUTTUNUT SAAMENMAA

Luontosuhde
A) Inarilais- ja saamelaisnuoret

B) Saamelasperinteinen eeppinen
runoteos

Tulokset
Analyysi: A

Analyysi: B

Analyysien vertailut keskenään: yhtäläisyydet ja erot

4.1 Nuorten saamelaisten syklinen vuodenkierto
Saamelaisten eläminen niin pohjoisessa, joka yltää yli napapiirin, johtaa siihen, että alueella
vallitsee hyvin poikkeukselliset valoisuussuhteet. Elämää hallitsee talven pimeä kaamos ja kesän
valoisat yöttömät yöt, jää ja ikirouta. Kevätauringolla on suuri vaikutus koko luomakuntaan.85
Porosaamelaiset jakavat vuoden jopa kahdeksaan eri osaan. Ruotsalainen taiteilija ja
porosaamelainen Nils Nilsson Skum pitääkin porosaamelaisia kahdeksan vuodenajan kansana.
Tässä vuoden jako Karen Elle Gaupin mukaan:
TALVI: joulukuusta helmikuuhun/maaliskuuhun
KEVÄTTALVI: maaliskuun lopusta/huhtikuun alusta toukokuulle
KEVÄT: toukokuusta kesäkuun puoleenväliin
KEVÄTKESÄ: kesäkuun puolivälistä heinäkuun alkupuolelle
KESÄ: heinäkuu kokonaisuudessaan
SYYSKESÄ: elokuun alusta syyskuun alkuun.
SYKSY: syyskuun alusta lokakuun puoliväliin
SYYSTALVI: lokakuun puolivälistä joulun tienoille86
Saamelaiseen maailmankuvaan kuuluu syklinen vuodenkierto. Sillä saamelaisten, kiertävää
elämää viettävän luonnonkansan kosmos oli myös syklinen, joka eteni vuodenkierron ja
85 Pentikäinen 1995, 83.
86 Näkkäläjärvi 2000, 146
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elämänkierron mukaisesti. Taivaan ja maan “kognitiivinen kartta” ilmentyi makrokosmoksena,
kun taas ihmisen mikrokosmosta ilmensivät pyhät paikat, Saiva-käsitykset ja seidat.87
Haastattelemani nuoret kuvailivat luontoa sanoin: porot, puut, rauha, männyt ja metsä.88 Tämä
kaikki kuvastuu myös nuoren kuvauksesta, jossa hän kertoo näin (5. haastateltava):
Koska oon itte porosaamelaisesta verestä, niin luontoon liittyy porot, kasvit, maisema, paljon
sellaista, joka liittyy poroihin.89
Kaamoksen aikaan pimeys esti ulkona tekemisen mielekkyyden, pimeys teki väsyneeksi, vaikka
kaiken puolin oli raskaampaa, niin tottumus oli jo tullut mukaan kuvioon90 (5. haastateltava):
Totta kai, ikävää, kun on pimeää, on rankempaa, mutta on kuitenkin niin tottunut tähän.91
Taas kesän valoisuus teki olon vilkkaammaksi ja pirteämmäksi. Kevät herättää eloon. Sinänsä
valoisuuteen oli myös niin jo tottunut, ettei se häirinnyt normaalia elämän rytmiä.92
Luontoon liittyviä harrastuksia kesäaikaan oli uinti, pyöräily, marjastus, koirien ulkoiluttaminen ja
maastoratsastus93 (1. haastateltava):
Kesä-syksyllä käyn keräämässä marjoja ja käyn kävelemässä koirien kanssa.94
Talvisin korostui erityisesti harrastuksina porojen hoito, luistelu, hiihto ja moottoripyöräkelkkailu.
Ajan kokeminen ja siihen suhtautuminen oli kahtiajakoista. Arkisin oli välttämätöntä seurata ajan
kulua kellostakin, mutta lomalla, vapaa-aikana mökillä, haluttiin elää ilman aikatauluja95 (2.
haastateltava):
Kun on arki, kattoo kelloon, kun on vapaa-aika ja on mökillä, ei katto kelloon.96
Luonnollinen rytmi ja syklinen aikakäsitys toteutui parhaiten kun erkaannuttiin muusta yhteisöstä
ja vietettiin aikaa joko yksin tai perheen tai ystävien kanssa. Arjen velvoitteet vaativat aikataulun
noudattamista koululaisena tai opiskelijana. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti myös yhtä mieltä
siitä, että teknistynyt kulttuuri ei ole vienyt heitä kauemmaksi pois luonnon kokemusmaailmasta.
Kuitenkin yksi haastateltava huomioi nykyisen muutoksen luonnossa liikkumisesta. Hänen
87 Lehtola 2000, 181.
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
5. haastateltava.
Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
5. haastateltava.
Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
1. haastateltava.
Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
2. haastateltava.
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mielestään, aikaisemmin liikuttiin enemmän kävellen ja hiihtäen, nykyisin yhä enemmän
moottorikelkkaillaan. Tällä tavalla teknistynyt kulttuuri on vienyt pois luonnon
kokemusmaailmasta 97(5. haastateltava):
Sillai tavallaan. Moottorikelkkailu. Metsässä ei enää liikuttu kävelemällä tai hiihtämällä.98
Luonnon meluttomuus koettiin luontoon olennaisesti liittyvänä seikkana omassa
kenttähaastattelussani. Luontoon liitettiin rauha ja kiireettömyys ajassa. Rauhaa saattoi rikkoa
ihmisperäinen melu kuten moottoriajoneuvon ääni, joka esti luonnon kokemusmaailman
aistimisen. Kiireettömyys antoi puitteet syklisen luonnonkierron heittäytymiseen irtiottona arjesta.
Luonnon omien äänien kuuleminen oli tärkeää ja siitä osattiin nauttia. Hiljaisuus luonnossa
koettiin myönteisenä.99
Luontoon liittyi olennaisesti myös näköaistiin liittyvät kokemukset eli luonnon visuaalisuus. Sen
merkitys näkyi haastatteluissani. Luontoa kuvattiin näköaistin kautta. Maisemat ja siihen liittyvät
puut, kasvit ja eläimet olivat luonnon visuaalisia elementtejä. Aurinko toi keväällä luontoon valoa
ja samalla pirteyttä kun taas pimeys koettiin toisin päin.100
Saamelaisnuorten kirjoituskilpailun kirjoittajille luonto oli myös tulevaisuudessa tärkeä ja sen
elinvoimaisuus nähtiin valoisana. Vuodenaikoihin liittyvät suuret vaihtelut koettiin positiivisina.
Vuodenaikojen erilaisuutta kuvaa 3. kirjoittaja:
Täällä on niin kaunis luonto, kunnon talvi, värikäs syksy, virkistävä kevät, ja kesä on melko
erilainen joka kerta. Kesällä täällä voi myös sataa vettä, aurinko paistaa, tai täällä voi myös
sataa lunta. 101
Kirjoittaja 1 kuitenkin epäilee muutoksia sään suhteen tulevaisuudessa:
Kesät alkavat olla lämpimiä.102
Luonnon puhtaudesta ja elinvoimaisuudesta kertoo 6. kirjoittaja:
Onneksi luonto on kuitenkin säilynyt melko puhtaana. Vien lapsetkin joskus luontoon. Tuntureille,
niin että he näkisivät kuinka kaunista siellä voi olla.103

97 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
98 5. haastateltava.
99 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
100 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
101 Saamelainen lastenkultturikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 38.
102 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 17.
103 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 60.
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Kirjoittaja 2 näki luonnon ja turismin yhteyden positiivisena seikkana:
Saamenmaa olisi lisäksi suosittu matkailukohde sen ainutkertaisen ja luonnon ja kulttuurin
ansiosta. 104
Voidaan myös pohtia, miten syklinen aikakäsitys poikkeaa vastakohtana lineaariselle
aikakäsitykselle, jossa eletään luonnon kiertokulun ja vuodenaikojen vaihtelujen mukaan? Entä
näkyykö syklinen aikakäsitys nuorten haastateltavien tai kirjoitusten kautta?
Alun perin saamelaisten koti ei ollut tietty rakennettu paikka, vaan porolappalaisen kotina oli
koko erämaa. Tätä ympäristöä tuntureineen, järvineen, puroineen, jokineen, peurahautoineen ja
lapinkotineen hän kiersi vuoden mittaan. Poropaimentolaisen maailmankuva ei ollut staattisesti
pysyvä vaan se eteni syklisesti. Myös maailmankuva oli syklinen, kuten aikakäsityskin.
Kosmoksen keskipiste muuttui sen mukaan kun asuinpaikka ja koti vaihtui. Kiertävä saamelainen
loi oman maailmansa myös pyhä-profaani ulottuvuudella, kun asetti kotansa ja pyhät esineensä
kuten rummun paikoilleen. Maailmankaikkeuden makrokosmos ja yksittäisen ihmisen
mikrokosmos muodostivat yhdessä saamelaisen maailmakuvan.105
Samalla tapaa kun kosmos oli saamelaiselle kehämäinen, oli myös aikakäsitys syklinen eli
kehämäinen, jossa tietyt tapahtumat toistuivat kuten vuodenaikojen vaihtelut. Kun tarkastelen
nuorten saamelaisten inarilaisten syklistä aikakäsitystä tutkimusten perusteella, voin todeta, että
syklisellä aikakäsityksellä on vielä painoarvonsa nuorten käsityksissä. Moderni elämä vaati
elämisen tietyn lineaarisen aikataulun mukaan, jolloin kellonaika oli määräävä ajan kulun. Kun
erkaannuttiin arjen velvoitteista, tuli mukaan aikakäsitykseen tietty syklisyys, jossa elettiin
luonnon ehdoilla. Luonto oli kaikille lähellä, jolloin irtaantuminen arjesta oli helppoa. Vapaa-aika
ja lomailu varsinkin luonnon rauhassa erottui normaalista arjesta. Luonnon hiljaisuus ja luonnon
omat äänet saivat tuntemaan itsensä luontoon kuuluvaksi. Suuret erot valon määrässä saivat
aikaan väsymystä talvella ja energisyyttä kesällä. Toisaalta nuoret kertoivat myös, kuinka suuriin
valoisuuseroihin oli totuttu, eikä niihin suuremmin annettu merkityksiä.

104 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 28.
105 Pentikäinen 1995, 119.
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4.2 Nuorten saamelaisten henkinen yhteys luontoon
Tässä analyysiosiossa lähden tarkastelemaan niitä seikkoja, millä tavoin saamelainen
maailmakuva ilmenee nuorten saamelaisten tai inarilaisten luontosuhteessa ja kuinka tärkeää on
henkinen yhteys luontoon.
Kenttätyöni haastateltavat nuoret kokivat, että luonto antaa vapauden tunteen itselleen, missä
muut ulkopuoliset eivät tule kyselemään106 (2. haastateltava):
Mitä nyt vapautta. Ei tuu kukkaa kyselemää.107
Henkinen yhteys koetaan selvemmin kuin mennään luontoon ilman syytä tai päämäärää,
nauttimaan luonnosta itsessään. Jos lähtemiseen liittyy jokin arkinen puuha, ei henkistä yhteyttä
koeta samalla tapaa. 108Näin kertoo haastateltava henkisestä yhteydestä luontoon (5.
haastateltava):
Kun on vain metsässä vaikuttaa paremmin. Yleensä metsään menee korjaa aitoja.109
Luonto antaa myös voimaa ja jaksamista.110 Näin nuoret kertovat (5. ja 3. haastateltava):
Luonto antaa voimaa, voi vain keskittyä olemiseen, missä mieli lepää.111
Antaa se nyt vähän, kun siellä on paljon puita ja ne on hienoja.112
Luonnon henkisyyden kokemiseen ja voimien antamiseen liittyy aito luonnon kokemus. Aito
luonto koetaan sellaisenaan ilman velvoitteita. Kun ollaan vain luonnossa ja nautitaan sen
aistimuksista ja visuaalisista kokemuksista henkisyys ja voimavarat ilmenevät. Useimmat nuoret
kokivat, että he ovat osana luontoa: Luonto ja ihminen ovat yhdessä. Kaikki eivät kuitenkaan
osanneet arvioida tuota omalta osaltaan, vaan epäröivät. Yksi haastateltava uskoi, että se riippuu
ihmisestä itsestään. Hänen mielestään kaikki eivät koe osuutta luontoon vaan se on yksilöllistä.113
Myös tätä mieltä oli yksi haastateltavista (5. haastateltava):
Periaatteessa kuuluu yhteen. Nykyään ihminen on alkanut erkaantua luonnosta.114

106 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
107 2. haastateltava.
108 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
109 5. haastateltava.
110 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
111 5. haastateltava.
112 3. haastateltava.
113 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
114 5. haastateltava.
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Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että luontoa tulee kunnioittaa (1. ja 3.
haastateltava):
Tuoreita, kasvavia puita ei saa kaataa.115
Eläinten pitäisi olla saada rauhassa, eikä niitä saa kiusata.116
Löytyi myös muistoja tai tietoja siitä, miten lapsena opetettiin suhtautumista luontoon.117 Näin
nuoret kertoivat (2. ja 5. haastateltava):
Mitä nyt on opetettu, kun joutuu eksyksiin, miten tehdä laavut ja näin.118
Yleinen saamelaislapsille vesihiisitarina, kun on metsässä, ei saa riehua tai tuhota.119
Lapsuuden opetuksista kuvastui luontokappaleiden kunnioitus, mikä on oleellisesti mukana
perinteisessä saamelaisessa maailmankuvassa. Kaikkia elollisia olentoja tulee kunnioittaa ja pitää
näin tasavertaisina ihmisten kanssa. Eläinten piti elää omaa elämäänsä rauhassa ja kasveja tuli
suojella. Saamelaiseen perinteeseen kuuluva aktiivisuus näkyi myös käytännöllisyytenä: eksyksiin
joutuneena on hyvä osata selviytymiskeinot; kuinka selvitä hengissä luonnossa. Luonto oli näin
myös koti, jota ei tarvitse pelätä vaan siellä voi myös selviytyä. Saamelaisia uskomustarinoita oli
myös opetettu. Näihin liittyi samalla tapaa luonnon kunnioittaminen ja suojeleminen, mikä on osa
saamelaisperinnettä.120
Haastatteluissani ilmeni, että luonnossa liikkuminen koettiin niin mielekkääksi kokemukseksi, että
fyysiset rasitukset jäävät henkisten kokemusten varjoon. Esteettinen harmoninen luonnonkauneus
yhtyy henkiseen kokemukseen, jossa luonto on yhtä nuoren kanssa. Luonto on osana ihmistä
henkisesti. Nuori aistii eläinten äänet ja tuulen kuiskeen luonnossa. Näin luonto on yhdessä
ihmisen kanssa, samalla tapaa kuin saamelaisessa luontosidonnaisessa maailmankuvassa.121
Omassa tutkimuksessani tulee ilmi luonnon kiireettömyys ajasta. Useimmille suomalaisille
nuotion äärellä istuminen on miellyttävä rauhallinen kokemus. Yksin luonnossa ollessaan tunne
kiireettömyydestä vielä vahvistuu. Tulee tunne siitä, että kukaan ei tule mitään hoputtamaan vaan
itse voi säädellä tekemisiään. Yksin ollessaan luonnon läsnäolo vahvistui. Sen aistittavuus oli
herkempää. Aistiminen oli sekä auditiivista eli kuulohavaintoon liittyvää että visuaalista eli
115 1. haastateltava.
116 3. haastateltava.
117 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
118 2. haastateltava.
119 5. haastateltava.
120 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
121 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
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näköaistiin liittyvää. Kummallakin oli tärkeä merkitys luonnon kokemuksessa. Ihminen koki
itsensä osana luontoa selkeimmin yksin ollessaan. 122
Henkinen yhteys luontoon tulee hyvin esille monissa nuorten kirjoituskilpailun kirjoituksissa. 3.
kirjoittaja ilmaisee rakkauden luontoa kohtaan:
Tätä kaikkea minä rakastan. Silloin kun luonto on tällainen, tiedän että olen kotona.123
Luontoon liittyvästä pysyvästä yhteydestä kertoo 6. kirjoittaja:
Sitten huomasin, että kun on kerran asunut lähellä luontoa, sinne haluaa takaisin. Niinpä täällä
minä olen.124
Kirjoittaja 1 kertoo, kuinka turistitkin haluavat oppia elämään saamelaisten tavoin ja voivat
ymmärtää jotakin saamelaisesta maailmankuvasta:
Ihmiset ovat alkaneet yhä enemmän kiinnostua meidän kulttuuristamme. Myös turisteille aletaan
opettaa saamen käsitöitä, kieliä ja perinteitä. Ja joillekin järjestetään leirejä, joissa pääsee
elämään kuten entisajan saamelaiset.125
Kirjoituksessa tulee esille myös luontoon liittyvän henkisen yhteyden lisäksi saamelaisuuteen
liittyvä romantisointi.
Saamelaiseen maailmankuvan perinteeseen liittyy myös toimiva suhde luonnon ja ihmisen välillä.
Ihmisen on kunnioitettava luontoa ja kohdeltava hyvin luontoa, jotta sopusointu säilyy. Tästä
suhteesta kirjoittaa 5. kirjoittaja:
Vanha uskonto on tulossa takaisin, ja se elää meidän suvussa, minussa ja myös sinussa. Maailma
on hyvä ihmisille, jos me olemme hyviä luonnolle. Luonnosta me tulemme ja elämme, täti
sanoo.126
Kirjoittaja uskoo, että vanha perinteinen saamelainen maailmankuva tulee uudelleen
saamelaisuuteen kuuluvaksi osaksi. Hän uskoo, että saamelaisten yhteys luontoon elpyy.
Saamelaisperinteinen henkinen yhteys luontoon kuvastuu myös 4. kirjoittajan joiku runossa:
Sitten kuuluu joiku.
Se rauhoittaa maailman.
Mutta kuitenkin se riitelee itsekseen.
122 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
123 Saamelainen lastenkultturikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 38.
124 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 60.
125 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 17.
126 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskkäräjät 2010, 50.
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Joikaaja on isä.
Maa järisee.
Kaikki kuluu pois.127

4.3 Saamelaisnuorten uskomusmaailma
Tässä kohdin tutkimustani otan tarkasteluun mukaan nuorten luontoon liittyvät uskomukset.
Uskomusmaailmasta olen jo kertonut aiemmin kappaleessa: Saamelaisten luontoon liittyvä
uskomusmaailma. Tuon nyt esille haastateltavieni nuorten ajatuksia siitä, mitä he tietävät näistä
saamelaisperinteeseen liittyvistä uskomuksista ja luonnon personifioinnista eli luonnon
inhimillistämisestä.
Eloton luonto koettiin myös eläväksi.128 Seitakiven hengestä kertoi 5. haastateltava:
Saamelaiskulttuurissa on tuo seitakivi, henki, ei ole kivessä itsessään, vaan sen kautta kivi toimii
alttarina.129
Luonnon personifiointi eli luonnon inhimillistäminen oli myös joillekin tuttua.130 Tämä ilmeni
luonnon sinutteluna haastateltavilla (1. ja 5. haastateltava):
On tapana puhua tavaroille. Saatan puhua luonnossakin, riippuu minkälainen se on.131
Poroja, jotka on nimetty kotiporoiksi.132
Sinuttelu kohdistui luonnollisesti kotieläimiin. Tutut porot, jotka olivat nimeltä nimettyjä ja siksi
läheisiä, olivat sinuttelun kohteina.133
Seitakivistä oli myös kaikki kuulleet aiemmin.134 Näin nuoret kertovat (1. 2. ja 5. haastateltava):
Oon kuullut, ja käynyt parissa, mutta en muista missä, Inarissa ja vähän kauempana.
Joo, joo, pari kappaletta tuolla Muttuksella.135
Täällähän Inarissa on inarinsaamelaisten Ukonkivi (seitakivi). Ei minun suvun tai Siidan kivi.
Meillä Angelissa paliskunnan alueella on muutamia seitakiviä. Ukonkivi on iso saari, kivi.
127 Saamelainen lastenkulttuurikeskua & Saamelaiskäräjät 2010, 45.
128 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
129 5. haastateltava.
130 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
131 1. haastateltava.
132 5. haastateltava.
133 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
134 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
135 1. haastateltava.
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Angelissa on erilaisia kiviä, en osaa sanoa, miten erilaisia.136
Halusin myös kysyä, miltä kohtaaminen tuntui, esitin nuorille kysymyksen:
Oletko kokenut jotain erityistä kohdatessasi seidan, kiehtovatko ne sinua jollain tapaa vai koetko
ne pikemminkin merkityksettömiksi?
Suurin osa haastateltavista eivät olleet kokeneet mitään erityistä kohdatessaan seidan. 137Näin 2.
haastateltava vastasi kysymykseeni:
Kuhan oon käynyt kattomassa.138
Kun taas 5. haastateltava vastasi näin:
Tosiaankin, siitä tulee erilainen energia, mutta ei erikoisempia kokemuksia. 139
Kysymykseni, joka liittyi saivajärviin, oli seuraava:
Oletko kuullut tai tiedätkö jonkun saivajärven, kirkasvetisen lähdejärven, joka uskomuksen
mukaan on erityisen kalaisa?
Useimmat olivat ainakin kuulleet saivajärvistä.140 2. haastateltava vastasi kysymykseeni:
Oon kuullut vanhemmilta ihmisiltä.141
Saivajärvet olivat olleet erityisesti kalastajasaamelaisten perinnettä. Inarin saamelaiset ovat olleet
perinteisesti kalastajasaamelaisia. Tämä seikka ilmeni myös 5. haastateltavan kommentissa:
En osaa siihen vastata, se on enemmän kalastajasaamelaisten, mie olen tunturisaamelainen.142
Saamelaisten uskomustarinat maahisista olivat kaikille lapsuudesta tuttuja. Maanalaisista
maahisista oli kerrottu kouluissa, kodeissa ja luettu kirjoista.143 1. haastateltava on kokenut ne
lapsena pelottaviksi hahmoiksi:
Lapsena oon kuullut maahisista ja maanalaisista olennoista ja oon pelännyt niitä
pienenmpänä.144
5. haastateltava mainitsee myös päiväkodit:
136 5. haastateltava.
137 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
138 2. haastateltava.
139 5. haastateltava.
140 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
141 2. haastateltava.
142 5. haastateltava.
143 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
144 1. haastateltava.
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Päiväkodista lähtien on kerrottu. Kotona, kummassakin oon kuullut.145
Saamelaisperinteeseen kuuluvat joulu-staalot olivat kaikille myös tuttuja. 146Lisäkysymyksenä
esitin nuorille vielä seuraavan kysymyksen:
Oletko kuullut joulu-staaloista, joka vaatii lapsia olemaan hiljaa ja siivosti joulun aikaan?
1. ja 2. ja 5. haastateltava vastasivat kysymykseeni:
Yleensä kertoilee näitä juttuja.147
Joo. Jotkut kertoo vieläkin.148
Oon mie tarinoita kuullut, on tehty laulu, loru saameksi.149

Luonnon inhimillistäminen löytyi myös lasten kirjoituksista. Kirjoituskilpailun kirjoittaja 4
kuvailee runossaan joiku aurinkoa isäksi:
Sitten tulee isä näkyviin, hän loistaa ja säteilee.
Meidän pettämätön aurinko, isämme.150
Auringon kokeminen isäksi kertoo myös saamelaisperinteisestä tavasta kokea luonto niin
läheiseksi, että sitä voidaan personifioida. Luonto on samaa perhettä kuin oma perhe ja koko
lapinkylä, siida. Luonnossa on isä aurinko ja äiti maa ja mukana siskot ja veljet. Tässä
inhimillistämisessä tulee myös esille luonnon vahva henkinen yhteys ihmiseen.
Luonnon personifiointi on vahvasti läsnä joiku runossa. Veden siskokset, pikku staalot, aurinko
isämme, maan äidin heinät ja tuuli leikkivät runossa keskenään:
Kirkkaat ja korkeat veden äänet tulevat siskoineen.
Niiden veden siskosten mukana tulevat pienet staalonpoikaset, ne jytistävät ja tömistävät pikku
jalkojaan maahan.
Rytmi ehtii taas mukaan, veden siskokset koskettavat pimeään maahan ja kosken äänet alkavat
kuulua. Ne matkaavat poispäin meistä, pikku staalojen jalkojen alle ja sitten alkaa läträäminen.
Vettä kuohuu joka paikkaan, kalliot kastuvat ja murenevat.
Hänen valonsa leikkii maan heinien kanssa.
145 5. haastateltava.
146 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
147 1. haastateltava.
148 2. haastateltava.
149 5. haastateltava.
150 Saamelainen lastenkultturikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 45.
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Tuulikin yhtyy leikkiin. 151

4.4 Saamelaisnuorten suhtautuminen eläimiin ja luonnon
enteisiin ja niihin liittyviin uskomuksiin
Seuraavassa osiossa tutkin nuorten suhtautumista saamelaiseen luontoon liittyviin eläimiin, kuten
poroihin, karhuihin ja susiin. Haluan selvittää, onko saamelaisperinteiset eläimiin liittyvät
uskomukset nuorille tuttuja ja kuinka nuoret kokevat revontulet omassa ympäristössään.
Saamelaisperinteisistä eläimiin liittyvistä uskomuksista ja revontulista olen kertonut aiemmin
kappaleessa: Saamelaisten luontoon liittyvä uskomusmaailma. Tuon nyt haastattelussani esille,
kuinka nuoret kokevat saamelaiseen maailmaan kuuluvat eläimet ja enteet ja revontulet.
Porot olivat kaikille tuttuja joko oman kodin kautta tai kauempaa. Osalle porot olivat tuttuja
lähipiiristä, mutta ei kotoa.152 2. ja 3. haastateltava kertoo:
Oon ollut renkinä, mutta ei omia poroja.153
En oo kyllä ollu mukana, mutta oon nähnyt useasti.154
Porot olivat tuttuja kodin kautta 1. ja 4. ja 5. haastateltavalle:
Oon ollut paljon ruokkimassa poroja isän ja veljen mukana. On ollut kerran kaksi vasaa hoidossa
kun ne olivat pieniä.155
Talvella on ollut poronhoitoa perheessäni.156
Ihan pienestä. Oon ollut nytkin, aina kun meillä on erotukset marras- ja joulukuussa yleensä otan
vapaata koulusta. Kun koko kesän ajan olin töissä, otin kesällä vapaata poromerkintöjen
ajaksi.157

151 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 44-45.
152 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
153 2. haastateltava.
154 3. haastateltava
155 1. haastateltava.
156 4. haastateltava.
157 5. haastateltava.
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Karhuun suhtauduttiin samalla tapaa kuin muihinkin eläimiin, mutta susiin ja ahmoihin
suhtautuminen oli negatiivista.158 2. 3. ja 5. haastateltava kertovat suhtautumisestaan susiin ja
ahmoihin:
Onhan se vähän, kun ne tappaa niin paljon poroja.159
On niistä vähän haittaa, kun ne esimerkiksi tappaa saamelaisten poroja. Oon kuullut koulussa.160
Kakspiippuinen juttu. En vihaa, mutta on ikävää, kun löytää sieltä raatoja. 161
Kysyin nuorilta eläimiin liittyvistä uskomuksista seuraavasti:
Oletko kuullut lintuihin liittyvistä uskomuksista? Tunnetko nimeltä jotain hyvän onnen lintuja tai
pahan onnen lintuja?
Lintuihin liittyvät uskomukset eivät olleet kaikille tuttuja.162 1. ja 5. haastateltava vastasi
seuraavasti:
On ollut puhetta linnusta koulussa, että ne joitain ennustuksia tekee.163
Joo, siitä mie oon kuullut äidiltä kuukkelista, että sen näkeminen tuottaa hyvää onnea.164
Säätilan ennustaminen oli tuttua 5. haastateltavalle:
Säätä voi ennustaa luonnon perusteella, sitä mullekin on opetettu, mutta en muista enää.165
Revontulet eivät liittyneet kysymyksiini, mutta juttelin niistä vapaamuotoisesti 5. haastateltavan
kanssa. Tässä hänen ajatuksia revontulista omakohtaisena kokemuksena:
Perusrevontulet ovat aika arkisia. Mutta välillä tulee tosi hienoja, jota jää kattoon. Ainakin
jouluaattona (2014) oli revontulia. Joulun aikaan oli tosi kaunista, liikkui ja vaihtoi väriä.
Uskomuksia on, että revontulien aikana ei saa kiroilla. 166
Lasten kirjoituskilpailun kirjoittaja kertoo luontoon liittyvistä vaikuttavasta kokemuksesta
kuvitteellisella tulevaisuuteen liittyvällä kertomuksella:
Muistan vieläkin kun muutama vuosi sitten lähdin puolisoni kanssa kaksin tunturiin. Oli talvi.
Tähdet loistivat niin kirkkaina. Revontuletkin näkyivät. Se oli niin kaunista, että varmaan muistan
sen koko elämäni.

158 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
159 2. haastateltava.
160 3. haastateltava.
161 5. haastateltava.
162 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
163 1. haastateltava.
164 5. haastateltava.
165 5. haastateltava.
166 5. haastateltava.
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Kirjoituksissa kerrotaan usein poroista. Ne ovat läheisiä perheeseen kuuluvia eläimiä. Perhe ja
poro ovat yhtä perhettä, kuten 5. kirjoittaja kertoo:
On kevät ja jutaamisaika, tunnen jo meren tuoksun nenässäni, kun vain ajattelenkin sitä. Alan
rakennella kesäajatuksia ja unelmia mielessäni, mitä kaikkea voinkaan tehdä merenrannalla
meidän kesäsaaressamme, perheen ja porojen kanssa. Meillä on tapana yhdessä hoitaa siidamme
poroja.167
Poronhoitoon tulevaisuuden elinkeinona uskoo myös 2. kirjoittaja:
Elinkeinot muodostuisivat perinteisistä saamelaisista elinkeinoista, kuten porotaloudessa ja
muista luontaiselinkeinoista sekä käsiteollisuudesta täydennettynä uuden ajan tietoyhteiskunnan
toimialoilla.168
Kirjoittaja näkee, että perinteiset saamelaiset elinkeinot toimivat hyvin yhdessä, eivätkä sulje pois
toisiaan, vaan moderni tietoyhteiskunta täydentää saamelaista perinnettä.

4.5 Syklinen vuodenkierto Nils Aslak Valkeapään teoksessa
Aurinko, isäni

Tässä vaiheessa analyysiäni siirryn tarkastelemaan Nils Aslak Valkeapään teosta Aurinko, isäni.
Tutkin sitä, millä tavoin Valkeapään runoissa näkyy luonnon syklinen vuodenkierto eri
vuodenaikoineen, valoisuus ja pimeys ja ajan merkitys.
Aurinko

Maa

maailman isä

elämän äiti169

Maa kevään tytär

167 Saamelainen lastenkultturikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 49.
168 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 28.
169 Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
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Valkeapään runoudessa auringolla on tärkeä merkitys sekä syklisessä vuodenkierrossa, että koko
maailmankuvassa. Aurinko on saamelaisille isä ja maailman keskus. Aurinko tuo valon, kevään ja
kesän. Maa on äiti ja elämä. Maan tytär on kevät, joka tuo uuden elämän keväällä. Uuden elämän
isä on aurinko ja äiti koko elämän äiti, maa.170
Elää, herää

herää elävä sikiö

Elämä herää

maailman kohdusta171

Tässä runossa kevät herättää elämän, kevään tytär syntyy, uusi elämä alkaa. Kevään tyttären
elämä syntyy kohdussa, maaäidin kohdussa. Keväällä on erityisasema syklisessä vuodenkierrossa:
uuden elämän ja kierron alku on taas alkamassa.172
Päivä, rakas isäni

Päivä nousee

nousee

paistaa paistaa

paistaa173

Runossa Valkeapää tuo esille, kuinka aurinko, rakas isä, on yhtä kuin päivä. Aurinko merkitsee
päivää. Isä aurinko tuo valon ja päivän. Aurinko ja päivä ovat kevään merkkejä. Juuri silloin
aurinko tuo valoisat illat, ja isä aurinko jaksaa paistaa koko pitkän päivän ja illan.174
Kohoilevat kasvit

Päivää kohti

lintujen siivet

nousevat nousevat

eläinten korvat

laineet175

Tämä runo kertoo siitä, kuinka isä aurinko joka on yhtä kuin päivä on kaikkien luontokappaleiden
tavoitteiden kohde, kaikki yhtyvät isä aurinkoon ja kohti valoa, lämpöä ja päivän kimmellystä. Isä
auringon magneettisuus vetää kaiken luonnon puoleensa.176
Aamulla

elämät

eläimet

Näky Elämän

Elämän edessä

kasvit

aamussa

kohtalon kämmenessä

ihmiset

jumalat177

Runossa näkyy vahvasti mukana vuoden kierto ja elämän kierto. Kaikki elollinen on yhtä: kasvit,
eläimet ja jumalat, kaikki elävät ja kasvavat kohtalon suomassa virrassa ja elämän kierrossa.
Saamelaisen maailmankuvan vuorovaikutuksellinen luontosuhde kukoistaa tässä runossa. Kaikki
170 Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
171 Valkeapää 1992, ote runosta 11.
172 Valkeapää 1992, ote runosta 11.
173 Valkeapää 1992, ote runosta 12.
174 Valkeapää 1992, ote runosta 12.
175 Valkeapää 1992, ote runosta 13.
176 Valkeapää 1992, ote runosta 13.
177 Valkeapää 1992, ote runosta 14.
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ovat samanarvoisia kohtalonsa uomassa.178
16. luonto, täysi, laaja

tuuli yli maiden

tienoot, tunturit

ja taivas, sininen, korkea179

Runoilija haluaa tuoda esille kesän tuoman valoisuuden ja avaruuden. Laajat tunturialueet
pääsevät oikeuksiinsa korkeilla paljailla tuntureilla ja sinisenä hohtavalla taivaalla. Luonnon
suuruus on avartava kokemus, missä tuuli yli maiden kuvastaa suuria laajoja alueita tuntureilla.180
Tänne

pikkulinnut visersivät

taivaan sineen

saamelaiset

lyhyeen kesään

tuulen puhalluksia kasvoilla181

Tämä runo tuo esille kuinka sykliseen vuodenkiertoon kuuluu lyhyt valoisa kesä. Ja kuinka
saamelaisetkin voivat kokea kesätuulen puhalluksen ja nähdä sinisen kesätaivaan.182
Päivänsilmä

kas veliseni

aurinko rakastaa maita

Aurinkosisko

sisko, siskoseni

kaikelle eläville eläimille

Aurinkotytär

kevät!

päivänpuolen183

Tämä runo kertoo koko perheestä, isä auringosta, kevään siskoista ja sen veljistä ja kaikista
eläimistä ja kasveista, joita isä aurinko rakastaa. Keväällä isä aurinko on parhaimmillaan.184
71. maa

hikoillut

katoavan ilmestyvän

on erilainen

palelluttanut

maa on erilainen

kun sillä on asunut

nähnyt päivän

kun tietää

vaeltanut

laskevan nousevan

täällä juuret tyvet185

Tämä runo kertoo siitä, kuinka saamelainen maailmankuva kumpuaa kokemuksesta omaa
asuinpaikkaansa ja maatansa kohtaan. Ilman elävää omakohtaista kokemusta suurista lämpötilan
muutoksista ja valon määrän vaihtelusta ei voi tuntea samalla tavalla kuin saamelainen sen
kokee.186
178 Valkeapää 1992, ote runosta 14.
179 Valkeapää 1992, 16. runo.
180 Valkeapää 1992, 16. runo.
181 Valkeapää 1992, ote runosta 17.
182 Valkeapää 1992, ote runosta 17.
183 Valkeapää 1992, ote runosta 20.
184 Valkeapää 1992, ote runosta 20.
185 Valkeapää 1992, 71. runo.
186 Valkeapää 1992, 71. runo.
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4.6 Saamelainen maailmankuva ja henkinen yhteys luontoon
eeppisessä runokokoelmassa
Seuraavassa analyysiosiossa tarkastelen millä tavoin saamelainen maailmankuva ja henkinen
yhteys luontoon tulevat ilmi tarkastelemassani Nils Aslak Valkeapään runoudessa.
Puhuttelen maata

puhuttelen maata

Maa elämän äiti

ja kuulen purojen vastaavan

aikojen ohi

taivaanrannan aamurusko

äänihopein hopeäänin

Aurinko maailman isä

tähtivuoret187

Tässä runossa henkinen yhteys luontoon näkyy selkeästi. Ihminen on osana luontoa
puhutellessaan maata ja luonnon vastatessaan ihmiselle. Kun runossa puhutellaan maata aikojen
ohi, tulee ilmi saamelaiseen maailmankuvaan liittyvä ajattomuus. Traditiossa menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus ovat yhtä kaikki. Historiallinen yhteys on läsnä tässä hetkessä. Ihminen
on osana luontoa, sillä koko luomakunta on yhtä perhettä; isä on aurinko ja äiti on maa. Myös
mukana on luonnossa siskot ja veljet.188
Maa, äiti

ja tuuli puhalsi, tuuli

Päivä nousee

pikku äiti

tuuli, sisko, siskoseni, veli

paistaa

äitiseni

Päivä, päivä rakas isäni nousee

paistaa, paistaa189

Runo kertoo kokonaisvaltaisesta perheyhteydestä koko luomakuntaan. Tuttavallinen puhuttelu
luontoa kohtaan osoittaa läheistä suhdetta luontoon. Tuuli oli puhaltanut siskot ja veljet ja tuulikin
puhui saamelaiselle.190

Elämät

eläimet

Elämän edessä

kasvit

kohtalon kämmenessä

ihmiset191

Tässä tulee esille se, kuinka koko luomakunta eläimineen, kasveineen ja ihmisineen ovat samassa
luonnonyhtälössä kokonaisuutena, jota kohtalo koettelee.192

187 Valkeapää 1992, ote runosta 7.
188 Valkeapää 1992, ote runosta 7.
189 Valkeapää 1992, otteita runosta 12.
190 Valkeapää 1992, otteita runosta 12.
191 Valkeapää 1992, ote runosta 14.
192 Valkeapää 1992, ote runosta 14.
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16. luonto, täysi, laaja

tuuli, yli maiden

tienoot, tunturit

ja taivas, sininen, korkea193

Laaja luonto ja korkea taivas kuvaavat ihmisen henkistä yhteyttä luontoon. Henkinen yhteys on
myös avaruudellista ulottuvuutta.194
Maa Äiti

saamelaiset

Aurinko Ylimmäinen

tuulen puhalluksia kasvoilla195

Henkinen yhteys on mukana, jossa ylimmäinen on aurinko. Tuulen puhallukset saamelaisten
kasvoilla korostavat yhteyttä luontoon ja saamelaiseen maailmankuvaan.196
Kohisee, humisee tuuli

sulkee syliinsä197

Tuuli ottaa ihmisen syliinsä; tässä kuvastuu kuinka ihminen on mukana luonnossa kaikin tavoin.198
Ajatusten maailma

Aurinko rakastaa maita

kuu ja taivaantähdet

kaikille eläville eläimille199

Valkeapää tuo esille saamelaisen maailmankuvan, jossa tämän- ja tuonpuoleinen ovat samaa
kosmosta eikä erillään toisista. Auringon rakkaudessa maitaan kohtaan kuvastuu auringon
inhimillisyys läheisenä suhteena rakkaimpiinsa. 200
21. aamu

toisen

kymmeniä

uusi

päivä

satoja

näen

vuorokausi

tuhansia

haistan

viikko

niin minä kasvan tästä

tunnnen

kuukausi

maasta maahan

uusi aamu

vuosi

minä

askelen

vuosia

ja kaltaiseni201

Valkeapää kuvaa hyvin tässä runossa saamelaista maailmankuvaa, sen ajatonta olemusta tästä
193 Valkeapää 1992, runo 16.
194 Valkeapää 1992, runo 16.
195 Valkeapää 1992, otteita runosta 17.
196 Valkeapää 1992, otteita runosta 17.
197 Valkeapää 1992, ote runosta 18.
198 Valkeapää 1992, ote runosta 18.
199 Valkeapää 1992, otteita runosta 20.
200 Valkeapää 1992, otteita runosta 20.
201 Valkeapää 1992, 21. runo.

51

päivästä tulevaisuuteen, sitä samaa olemusta, joka oli jo historiassa. Runoilija haluaa kertoa,
kuinka vuodet vierii tulevaisuuteen, mutta silti hän on edelleen sama saamelainen kuten
kaltaisensakin.
31. kuva

kuvahisen kuvat

kuvan kuvia

kirjava

kuvaisa

kuvaisa maailma202

Saamelainen maailmankuva on moni-ilmeinen ja vivahteikas kirjavuudellaan. Saamelaisen
maailmankuvan moni-ilmeisyyttä haluaa Valkeapää tuoda esille kuvina ja taiteena.203
yksinäinen lintu

minussa lentää

pilvet

pilvissä

minä lennän,

kaukana, niin lähellä204

Tässä runossa yhdistyy yksinäinen lintu, ihminen ja pilvet, kaikki ovat yhtä, niin kaukana
toisistaan, mutta silti henkisesti lähellä. Saamelaisperinteinen henkinen yhteys on
kokonaisvaltainen yhteenkuuluvuus kaikkien luomakuntien jäsenten kanssa.205
Aurinko kahlaa

tuhansien vuosien

sisimmässäni

yksinäinen lintu206

Henkinen yhteys säilyy auringon, ihmisen sisimmän ja yksinäisen linnun välillä tuhansissa
vuosissa.207
215. soudin merta

tohti

kuiskuttelivat

laineilla laskin

usva peitti

soudin merta

sade satoi

laineet haukkuivat

laineilla laskin208

Tässä runossa tulee hyvin esille runoilijan mukana olo luonnossa, missä saamelainen
maailmankuva kiteytyy luonnon elementtien mukana. Luonnossa runoilija elää luonnon ehdoilla
ja luontoa hyödyntäen.209

202 Valkeapää 1992, runo 31.
203 Valkeapää 1992, runo 31.
204 Valkeapää 1992, ote runosta 67.
205 Valkeapää 1992, ote runosta 67.
206 Valkeapää 1992, ote runosta 68.
207 Valkeapää 1992, ote runosta 68.
208 Valkeapää 1992, 215. runo.
209 Valkeapää 1992, 215. runo.
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220. tietysti huomenna

tavat

senkin jälkeen

eri ihmiset

tiedot

aamu210

Vaikka maailma muutttuu tulevaisuudessa, on silti jotain pysyvää: luonnonkierto, joka tuo jälleen
uuden aamun.211
322. teen laavun

kevätpäivän paahtaessa

aina vain ennätät

mielen pälville

teen sijan kodan loitoon

olemaan

tuulen avaamille

sinulle rakas lintuni

elämään sydämessäni212

Saamelaiseen maailmankuvaan kuuluu avara mieli liittyen laajaan erämaaluontoon. Kotia
rakentaessa runoilija ottaa huomioon rakkaan lintunsakin, sillekin on oma paikkansa sekä
fyysisesti että henkisesti.213
387. talot kuin linnoja

ei hajuja nenään

mutta kyllähän ulkona

ei seiniä estämässä

silti parempi

ei jäädy kiinni

huurtuneisiin nurkkiiin214

Saamelainen elää luonnossa kiertolaisena paikasta toiseen, luonnon keskuudessa. Elämäntapaan ei
kuulu pysyvä asuinsija, ei hienoja taloja estämässä luonnon kokemusmaailmaa. Luonto on koti,
eikä talo ole saamelaisen koti. Taloissa on myös nurkkia, joita ei kiertolaisena liikkuvan
saamelaisen kodassa ole. Kota on pyöreä muodoltaan, nurkkia ei ole tässä asumuksessa.215
453. me emme näe

mutta me elämme

me emme tiedä

vielä216

Valkeapää kirjoittaa tulevaisuudesta tuntemattomuutena, josta kukaan meistä ei voi tietää.
Tärkeintä on kuitenkin tämä hetki tässä ajassa, jossa saamme vielä elää.
Ja elämää on, että vanha katoaa

laine laineen jälkeen

eikä kukaan tiedä

ja tekee tilaa uudella kasvulle

niin katoavat kansat

kuinka kauan mikin

210 Valkeapää, 220. runo.
211 Valkeapää 220. runo.
212 Valkeapää 1992, 322. runo.
213 Valkeapää 1992, 322. runo.
214 Valkeapää 1992, 387. runo.
215 Valkeapää 1992, 387. runo.
216 Valkeapää 1992, 453. runo.
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ihmiset tulevat ja menevät

vaahdoksi elämän virtaan

kansat syntyvät, katoavat

niin on vain aalto se isokin

niin huokailee elämän meri

niin keinuvat elämän meressä nekin

laineita

jotka ylitsemme nyt hyökyvät

elää217

Tulevaisuus on sitä, että uutta tulee vanhan tilalle. Kokonaiset kansakunnat katoavat elämän
virtaan. Tätä katoavaisuutta huokailee elämän merikin, sillä luonto on mukana kaikessa, elämän
virrassakin. Kukaan ei kuitenkaan tiedä kauanko elämme, sillä tulevaisuus on tuntematon.218
544. tulla osaksi

pohjoisen ilmaa

näitä tuntureita vesiä

hengittää219

Runoilija haluaa korostaa, kuinka luonto on osa häntä: tunturit, vedet ja ilma, jota hengittää on
yhtä lailla osana luontoa kuin hänkin.220
Huomenna on toinen päivä

ja tuuli ajan malttamaton

jutamakeino,

toiset elävät

ajaton tuuli

kiville muut tavat

eikä minulle enää näitä näkyjä

luonto

vieras aika ajassa

aika

voimallinen haltija

vieras

kellun ajassa

tulen kanssa juttelen

kehkeytyvät

ajan myötä

huomenna

poreilevat

ajassa

jo eri kieli tulellakin

ihmeelliset näyt

ajan uomassa

poroille ilmestyy uusi

vieraat sävyt

soivat ajatuksissa

aikaa ei ole

ei ole huomenna

runsas

on vain sumu

nyt, nyt on

kuvaisa kuvahinen, kirjava

ajatusten sumu

jos ei sekin vain unta221

runsaat

aikaa ei ole

vielä monet kuvahiset

eikä jokea samoine sanomineen

huomiseksi enemmän valitaan

ei ole eilen

217 Valkeapää 1992, ote runosta 537.
218 Valkeapää 1992, ote runosta 537.
219 Valkeapää 1992, runo 544.
220 Valkeapää 1992, runo 544.
221 Valkeapää 1992, otteita runosta 558.
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Tulevaisuus on erilainen, toinen ja vieras. Toiset elävät ja toiset eivät. Tuuli on ajaton, sillä
luonnossa ei ole aikaa, on vain tämä hetki ajassa, ajan uomassa. Kieli kuitenkin muuttuu, jopa tuli
juttelee eri tavalla, kun on uusi maailma ja uudet tarinat. Poroillekin on tulossa uusia keinoja
jutaamiseen. Tulevaisuus on kuitenkin vieras, mutta aika on sama, sillä aikaa ei ole, on vain tämä
hetki, jos sekin vaan unta. Huomista ei ole, koska se ei ole nyt. Mutta silti se on tulossa, vieras
aika omine tapoineen, mutta saamelainen luontosuhde pysyy samana ajan virrassakin.222

4.7 Saamen kansan eepoksen uskomusmaailma
Tarkastelen nyt analyysissäni kuinka saamelaisperinteinen uskomusmaailma ja luonnon
personifiointi eli luonnon inhimillistäminen näkyy Valkeapään teoksessa Aurinko, isäni.
Puhuttelen maata

puhuttelen maata

ja kuulen purojen vastaavan

aurinko, päiväseni

äänihopein hopeaäänin

silmäteräni ainokaiseni223

Luontoa personifioidaan eli inhimillistetään. Tämä personifiointi ilmenee luontoon kohdistuvana
sinutteluna. Kuunnellaan myös luontoa, sillä purot vastaavat runoilijalle. Puhutellaan
menneisyyteen asti, pois tästä ajasta. Luontoa sinutellaan ajattomuudessa ei vain ajassa. Runoilija
sinuttelee aurinkoa tuttavallisesti.224
Pikku äiti

sisko, siskoseni

äitiseni

veli

Maa

Päivä

Päivä rakas isäni225

Luontoa sinutellaan tuttavallisesti, luonto on yhtä kuin perhe. Äiti on maa, siskot ja veljet on tuuli
puhaltanut ja isä on aurinko.226

Maa

Aurinko

keinui tuuli

Äiti

Ylimmäinen

huoahti meri227

222 Valkeapää 1992, otteita runosta 558.
223 Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
224 Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
225 Valkeapää 1992, otteita runosta 12.
226 Valkeapää 1992, otteita runosta 12.
227 Valkeapää 1992, otteita runosta 17.
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Luontoa inhimillistetään. Luonnon kuvauksessa runoilija käyttää samoja verbejä kuin ihmisen
kuvauksessa; keinua ja huoahtaa.228

Kohisee, humisee tuuli
sulkee syliinsä 229
Runossa Valkeapää kuvaa luontoa samoin verbein kuin ihmistäkin; tuuli sulkee syliinsä; näin
luontoa personifioidaan.230

Tuuli

taivaan poikki

puhui pilvet kulkemaan

tulen puhumaan231

Tässä runossa tuuli, pilvet ja tuli puhuvat ja kulkevat kuin ihmiset luonnossa.232

Tule

rauhaan vetäytymään rauhan saanut

kuu on lempeä, täysi

tule

ja lempeästi lohtii hämärä

jo kajastaa, ailahtaa

lumoaa

kaikuva ilma sovittaa ajatukset233

Runoilija kuvailee kuuta ihmisluonteen ominaisuudella ja adjektiivilla lempeä. Lempeyttä osoittaa
myös hämärä pimeys. Kun ilmatila on kaikuva on se myös ajatuksille avara ja sovittaa kaiken
mielessään.234

546. tuuli,

jokilaaksoja, rotkoja

ja me tulimme ja menimme

tuuli me olimme

häipyvä joiku

eikä meissä muuta jäänyt

humiseva elämän tuuli

iltaruskon punaiseksi, tuuli kuin joiku tuulen huminaa

hyväili tunturin kasvoja

tuuli me olimme

228 Valkeapää 1992, otteita runosta 17.
229 Valkeapää 1992, ote runosta 18.
230 Valkeapää 1992, ote runosta 18.
231 Valkeapää 1992, ote runosta 22.
232 Valkeapää 1992, ote runosta 22.
233 Valkeapää 1992, ote runosta 70.
234 Valkeapää 1992, ote runosta 70.
235 Valkeapää, runo 546.
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unelma olemassaolosta235

Runoilija yhdistää sekä oman olemassaolonsa että koko saamelaisen olemassaolon tuuleen. Elämä
on yhtä kuin tuuli. Tuuli hyväilee kuten ihminen tekee. Olemassaolosta jää vain joiku tuulen
huminaa, ei pysyvää jälkeä, vaan unelma siitä.236
Luonnon inhimillistämistä esiintyi useissa runoissa. Saamelainen maailmankuva oli näin luonnon
sinuttelun kautta vahvasti mukana.

4.8 Eläimet ja luonnon enteet ja niihin liittyvät uskomukset
teoksessa Aurinko, isäni
Seuraavaksi teen analyysiä siitä, kuinka saamelaisperinteeseen kuuluvat eläimet ja luonnon enteet,
revontulet ja aurinko, näkyvät Nils Aslak Valkeapään eeppisessä runokokoelmassa.
Aurinko
maailman isä
aurinko, päiväseni237
Valkeapään runoudessa auringolla on maskuliininen rooli. Aurinko on maailman isä ja saamelaiset
ovat sen lapsia. Aurinko on myös samalla päivä. Kaamosaikaan ei ole aurinkoa eikä päivää.238
13. Hulmuavat

kohoilevat kasvit

lintujen siivet

vilistävät

nousevat, nousevat

laineet

taivaantulet

Päivää kohti

päivään Päivää kohti

riehuvat

eläinten korvat

valoa lämpöä239

Revontulet Valkeapää kuvaa luonnonilmiönä, jotka vilistävät ja riehuvat kuin eläimet konsanaan.
Päivä on aurinko, jota kohti kaikki elollinen kohottautuu; kasvit, eläinten korvat, lintujen siivet ja
laineetkin.240

236 Valkeapää, runo 546.
237 Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
238Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
239 Valkeapää 1992, runo 13.
240 Valkeapää 1992, runo 13.
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Aurinko
Ylimmäinen241
Runossa kirjailija kuvaa aurinkoa sekä isäksi että Jumalaksi. Aurinko on kaiken luoja ja myös
Jumala ja Ylimmäinen.242
revontulet243

19. elämän värit

rikkaus

tuntojen

sateenkaari

Runoilija kuvaa sateenkaaria ja revontulia tunteiden sekä elämän kirjon värien kautta. Niiden
monivivahteinen kirjo kuvastaa elämän ja tunteiden kirjoa.244
Aurinko rakastaa maita
kaikille eläville eläimille
päivänpuolen245
Valkeapää kirjoittaa runossa auringosta kuin inhimillisestä olennosta. Aurinko on isä Ylimmäinen
ja hänellä on tunteet. Hän on rakastava isä saamelaisille ja koko saamelaisalueen luonnolle ja
eläimille.246
Kuka olisi uskonut

kuka olisi uskonut

nälkään kuolisi

vajavuutta avaajaksi

Aatsan vaiteliaasta lapsesta

ei porolta henkeä

heikkoutta voimaksi

lintujen kanssa puhuu, porojen

vaan niin on outo

näkyviin muut maailmat

kiviä paimentaa

ei sitä tiedä

uudet

tuulen kanssa sopottaa

mikä lie247

korviin toiset äänet

kuka olisi uskonut

Tässä runossa runoilija kertoo itsestään. Hän kertoo itsestään, mutta etäältä: ulkopuolisen silmin,
kuinka muut näkevät hänet. Kirjoittajalla on kokonaisvaltainen suhde luontoon. Hän tuntee ne
paremmin kuin moni muu. Hänestä huokuu aito saamelainen luontosuhde, missä kaikki on yhtä.
Runoilija osaa puhua linnuille, hän on kaveri poroille ja vieläpä tuulen kanssa juttelee. Mutta
241 Valkeapää 1992, ote runosta 17.
242 Valkeapää 1992, ote runosta 17.
243 Valkeapää 1992, runo 19.
244 Valkeapää 1992, runo 19.
245 Valkeapää 1992, ote runosta 20.
246 Valkeapää 1992, ote runosta 20.
247 Valkeapää 1992, ote runosta 54.
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poron tappaminen on hänelle vierasta.248
55. Ja kysyn

naurahti riekko

katsomme kaksin, vaiti

eikö hän huomannut

ja kun hän sitä nyt ajattelee

tulen tarinoita249

kodan peräpuolella

niinpä tekikin

Tässä runossa kirjailijan kokonaisvaltainen luontosuhde kuvastuu edelleen. Jopa riekon hän
kuulee naurahtavan. Yhdessä he sitten katsovat tulta ja sen kerrontaa.250
57. pohjoisen taivas niin sininen

ja kapustarinnan itku

tunturit notkuvat

elämän tuolle puolen251

Valkeapää tuo esiin saamelaisen maailmankuvan monikerroksisuuden. Erityisesti eläimillä ja
linnuilla on kyky päästä tuonpuoleiseen maailmaan. Kapustarinnan itku on tuonpuoleisesta
maailmasta.252
Yksinäinen lintu

minä lennän

pilvissä

pilvet

minussa lentää

kaukana, niin lähellä253

Runossa Valkeapää tuo esille jälleen syvän luontoyhteyden. Hän on yhtä kuin tuo yksinäinen lintu
ja pilvet. Vaikka nämä ovat kaukana, ovat ne runoilijalle läheisiä.254
Aurinko kahlaa

tuhansien vuosien

sisimmässäni

yksinäinen lintu255

Runoilija kokee, kuinka koko saamelainen menneisyys, mukana tuhansien vuosien linnut, ovat
hänen sisimmässään. Tässä tulee esille saamelainen maailmankuva, kuinka menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus ovat yhteen kietoutuneita kokonaisuuksia.256
248 Valkeapää 1992, ote runosta 54.
249 Valkeapää 1992, runo 55.
250 Valkeapää 1992, runo 55.
251 Valkeapää 1992, runo 57.
252 Valkeapää 1992, runo 57.
253 Valkeapää 1992, ote runosta 67.
254 Valkeapää 1992, ote runosta 67.
255 Valkeapää 1992, ote runosta 68.
256 Valkeapää 1992, ote runosta 68.
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119. mikä minulle tämän mielen

kun lähden

kertomaan

linnun mielen

niin ikävä on jättää nämä kaikki

minne olen lentänyt

lennähtämään

eikä ilmaan

olenko olemassakaan

ja silti

jälkeäkään

ollut257

Valkeapää kertoo, kuinka läheinen suhde hänellä on eläimiin Saamenmaassa kuten lintuihin. Hän
kuvaa mieltään linnun mieleksi. Hän pohtii runossaan myös ihmisen olemassaolon häilyvyydestä,
siitä, kuinka elämästä ei jää jälkeäkään, eikä merkkiä edes siitä, onko edes elänyt täällä.258
541. lintuja, lintuja

pikkulinnun viserrystä

me olimme

sinisen korkean taivaan alla259

Tämä runo kuvastaa myös hyvin runoilijan vahvaa sidettä luonnon eläimiin ja erityisesti hän usein
samastaa itsensä pikkulintuun saamelaisessa luonnonmiljöössä.260
545.
Aurinko oli suuri ja punainen ja

ruoholaaksoihin, norkon puhkeamaan

lämmin ja koristeli, valaisi

mahlan virtaamaan

päivä

sydämiemme laakiot

tuohen alle

punainen ja lämmin

ja me kuulimme, paistoi

veren uomaan

kulki ilon

hymyn pajun esi-isille

kohinan

aamuun261

Runoilija kuvaa aurinkoa vahvoin värein ja voimakkain tuntein. Aurinko, joka on punainen,
lämmin, korea, hymyilevä ja iloinen. Aurinko on inhimillinen ja hyväluontoinen.262

257 Valkeapää 1992, 119. runo.
258 Valkeapää 1992, 119. runo.
259 Valkeapää, 541. runo.
260 Valkeapää, 541. runo.
261 Valkeapää 1992, 545. runo.
262 Valkeapää 1992, 545. runo.
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5 AINEISTOJEN VERTAILU TEEMOITTAIN
Tarkastelen aineistoani peilikuvan kautta, tavalla, johon kysymykseni nivoutuu. Otan esille
eeppisen runokokoelman tulkinnan, käyn läpi sen teemoittain ja pohdin kuinka hyvin ja missä
kohdin runoteos toimii peilikuvana suhteessa nuorten luontosuhteeseen. Pohdin myös sitä, kuinka
hyvin perinteinen saamelainen luontosidonnaisuus näkyy nuorten luontosuhteessa. Löytyykö siitä
yhä porosaamelainen maailmankuva ja elämäntapa? Onko lapsuudessa opituilla arvoilla ja
normeilla merkitystä? Voiko idealisoitu saamelainen luontosuhde olla myös todellisuutta?
Tässä vaiheessa analyysiäni teen yhteenvedon teemoittain ja vertailen lopuksi nuorten ja eeppisen
runokokoelman tuloksia keskenään. Aluksi otan käsittelyyn teeman luonnon syklinen
vuodenkierto. Haastattelujen perusteella myös saamelaisnuoret käsittävät vuodenkiertoa vahvasti
lineaarisen aikakäsityksen kautta. Teknistynyt kulttuuri on yltänyt kaikkialle myös etnisiin
vähemmistöihin. Vaikka saamelainen maailmankuva on perinteiltään vahvasti luontosidonnainen,
on nykypäivän saamelaisen oltava mukana lineaarisessa aikakäsityksessä. Modernissa
yhteiskunnassa on vaikea selviytyä ilman modernia ajankäyttöä. Tästä huolimatta syklinen
aikakäsitys on myös mukana saamelaisnuorten elämässä. Syklinen aikakäsitys on vahvasti
mukana vapaa-aikana, jolloin aikatauluja ei seurata, vaan eletään luonnon ehdoilla.
Erkaantuminen arjesta mahdollistaa tämän syklisen aikakäsityksen toteutumisen, jossa ei ole
velvoitteita.263
Saamelainen syklinen vuodenkierto näkyy myös nuorten saamelaisten elämässä. Vaikka
lineaarinen aikakäsitys on moderniin aikaan kuuluva, on luonnollisellakin vuodenkierrolla
merkityksensä nuorille. Suuret kontrastierot vaikuttavat nuorten elämään. Valoisuus tuo
energisyyttä ja taas pimeys vie voimia ja tuo väsymystä. Auringolla on merkitys valon tuojana
keväisin ja kesäisin. Vuodenaikojen suuret erot vaikuttavat nuorten elämään. Syklinen
vuodenkierto tuli parhaiten esille silloin, kun nuori erkaantui muusta yhteisöstä ja eli luonnossa
yksin vapaa-ajalla. Samankaltainen kuin kirjailijan kuvaama syklinen vuodenkierto näkyy sekä
nuorten haastatteluissa että kirjoituksissa, eikä perinteiset käsitykset ole kadonneet. Vaikka
lineaarinen aikakäsitys on saanut suuremman merkityksen, on sykliselläkin aikakäsityksellä oma
merkityksensä nuorten elämässä.

263 2. haastateltava.
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Aikatauluihin sitoutumaton vapaa-aika antoi tunteen siitä, että nuori on oman itsensä herra, ilman
velvoitteita ja pakkoa. Saamenmaa ympäristönä antoi myös lisäksi nuorelle vahvaa tunnetta
rauhasta ja kiireettömyydestä. Näyttää siltä, että lineaarinen ja syklinen aikakäsitys ovat hyvin
erillään toisistaan. On todennäköistä, että tällaista jakaumaa ei ollut aiemmin. Perinteiseen
saamelaiseen maailmankuvaan liittyi luonnollisesti syklinen aikakäsitys. Teknistynyt maailma on
muuttanut suhdetta niin, että lineaarinen käsitys on tullut mukaan modernin yhteiskuntakehityksen
myötä. Silti syklinen aikakäsitys on vielä mukana. Koska Saamenmaan ympäristönä on hyvin
luonto- ja erämaakeskeinen, on näiden käsitysten erot näkyviä. Vaikka saamelaisnuoret ovat hyvin
sopeutuneet nykyiseen lineaariseen ajankäsitykseen, he arvostavat sitä vapaa-aikaa, kun saavat
olla irti arjesta ja heittää vapaalle, jota taas ohjaa pitkälti syklinen aikakäsitys.264
Tarkastelen läpi miten Nils Aslak Valkeapää tuo esille syklisen aikakäsityksen omassa
runokokoelmassaan. On huomioitava, että kyseessä on fiktiivinen kirjallinen teos ja kirjailijan
henkilökohtainen näkemys aiheesta, mitä minä tutkimuksessani tulkitsen. Kyseessä on kuitenkin
merkittävä palkittu teos, jolla on maine kansallisena eepoksena saamelaisten parissa.
Syklinen vuodenkierto on läsnä vahvasti Valkeapään runoudessa. Porosaamelainen elämäntapa
kulkee syklisessä kierrossa luonnon ja eläinten ehdoilla. Valoisuus ja pimeys vuorottelevat
vahvoina elementteinä. Kevät on uuden elämän alku ja koko luomakunta herää. Auringolla on
suuri merkitys. Saamelainen perinteinen luontosidonnaisuus tulee vahvasti esiin teoksessa.
Syklinen aikakäsitys tuodaan esille runoissa. Luonto on yhtä kuin perhe ja sidos on läheinen.
Luonto on samalla myös koti, jossa aurinko on isä ja äiti on maa, jonne tuuli on puhaltanut siskot
ja veljet.265 Nils Aslak Valkeapää haluaa runoillaan korostaa vahvaa luontosuhdetta, joka on sekä
saamelaisperinteinen, mutta erityisesti hänen oma henkilökohtainen suhde luontoon on
poikkeuksellisen vahva. Kun kyseessä on kaunokirjallinen teos, on mahdollisuus myös
ylikorostuneeseen suhteeseen. Silti perinteinen saamelainen maailmankuva on tässä läsnä
omintakeisella tulkinnalla. Erityisesti keväälle hän antaa suuren merkityksen: koko syklinen
vuodenkierto lähtee liikkeelle maan äidin kohdusta, kun hän synnyttää kevään tyttären, jonka äiti
on maa.266 Isä auringon merkitys on kaiken edellytys keväälle ja koko sykliseen vuodenkierron
synnylle. Aurinko on koko luomakunnan isä. Luonto on keskenään vuorovaikutuksessa ja myös
samanarvoisesti kohtalon uomassa.267
264 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
265 Valkeapää 1992, otteita runosta 7.
266 Valkeapää 1992, ote runosta 11.
267 Valkeapää 1992, ote runosta 14.
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Pohdin, löytyykö aineistojeni: haastattelujen, kirjoituskilpailun kirjoitusten ja kaunokirjallisen
teoksen pohjalta samankaltaisuutta. Lopputuloksena päädyin siihen, että sekä haastateltavilla että
kirjoituskilpailuun kirjoittavilla nuorilla oli mukana myös syklinen aikakäsitys. Syklinen
aikakäsitys muodostui vapauden ja rauhan ja kiireettömyyden tunteesta, jota myös lasten ja
nuorten runoudessa tuli ilmi. Kuitenkaan lasten ja nuorten kirjoituksissa ei ilmene samankaltaista
tunnetta elää luonnon sisällä kuin Valkeapään runoudessa. Valkeapään runoissa eletään syklisen
maailmankuvan sisällä, mitä välillä moderni elämä häiritsee. Yhteneväisyyttä löytyy kevään ja
kesän merkityksestä. Tämä ajankohta erityisesti korostuu positiivisena kokemuksena;
poikkeuksellinen valoisuus antaa energisyyttä ja lisää hyvänolontunnetta. Selviytyminen ja
jaksaminen sekä modernissa että saamelaisperinteisessä arjessa on helpompaa valoisana kevään ja
kesän aikana kuin kaamoksen keskellä. Valoisalla keväällä ja kesällä on yhä merkittävä vaikutus
saamelaisnuoreen tänä päivänä.
Seuraavana teeman aiheena oli saamelainen maailmankuva ja henkinen yhteys luontoon.
Saamelaisnuoret kokivat henkistä yhteenkuuluvuutta luontoon monin eri tavoin. Henkinen yhteys
koettiin vapauden tunteena. Kokemus oli parhaimmillaan silloin kun luontoon mennään ilman
päämääriä ja arjen velvoitteita.268 Henkinen yhteys särkyi kun kuvaan tulee arjen toimi.
Saamelaiseen maailmankuvaan liittyvä luonnon kunnioitus tuli ilmi nuorten keskuudessa.
Ihminen on osa luontoa.269 Nuoret myös rakastavat luontoa. Luonnon kauneutta kuvailtiin
harmoniseksi. Luontoon liittyi kiireettömyys ajassa. Henkinen yhteys korostui parhaiten yksin
ollessaan.
Valkeapään runoudessa henkinen yhteys luontoon on oleellista. Tämä on kaikessa runoudessa
mukana. Luonto on yhtä kuin koti ja perhe, ja siksi sidos on luja. Nuoret kokivat henkistä yhteyttä
luontoon parhaiten silloin, kun nautittiin luonnon kauneudesta ilman päämäärää ja arkista
velvoitetta. Nuoret myös kokivat olevansa osa luontoa. Samanlaista vahvaa tunnetta saamelaisen
maailmankuvan ajattomuudesta kuin Valkeapään runoudessa ilmeni, en huomannut ainakaan
nuorissa haastateltavissa. Mutta kirjoituskilpailun kirjoittajilla oli selvää samankaltaisuutta
kirjoituksissa, jossa tuli esille saamelaisen maailmankuvan ajattomuus. Nuori kirjoittaja korosti
sitä, kuinka perinne säilyy sukupolvesta toiseen. Perinteiden kunnioitus suhteessa luontoon näkyi
myös haastateltavissa. Luontoa pitää säilyttää ja kunnioittaa, eikä saa vahingoittaa. Myös
268 5. haastateltava.
269 Haastateltavat 1 ja 3.
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erätaitojen käytännölliset opit oli nuorilla hallussa. Luonnossa on selviydyttävä omin avuin.
Valkeapää kuvaa tulevaisuutta pelottavana, vieraana valloittajana, mistä ei ole takeita. Taas nuoret
kokivat tulevaisuuden luottavaisin mielin. Voin väittää, että henkinen yhteys luontoon oli säilynyt
myös nuorilla. Samanlainen kokonaisvaltainen historiallinen ajattomuus ei ehkä esiintynyt niin
vahvasti kuin kansaneepoksen runoilijalla, mutta perinteitä myös kunnioitettiin ja niillä oli oma
merkityksensä.

Nils Aslak Valkeapään runoissa henkinen yhteys ja saamelainen maailmankuva on vahvasti läsnä.
Erityisesti taiteilija tuo esille saamelaiseen maailmankuvaan liittyvän ajattomuuden tunteen.270
Historia, nykypäivä ja tulevaisuus ovat yhtä. Suhde menneisyyteen on tärkeä. Se antaa
luottamuksen tunteen tähän hetkeen. Sitä vastoin tulevaisuuden runoilija kokee epävarmana ja
pelottavanakin, uudet tavat ja haasteet koetaan uhkina.271 Luonto tuo kuitenkin varmuutta myös
tulevaisuuteen. Luonnon kiertokulku on yhtä pysyvää kuin historiallinen menneisyys.
Saamelaisella on kyky puhutella luontoa tässä hetkessä ja ajattomuudessa. Koko luomakunta on
samaa suurta perhettä. Tämän- ja tuonpuoleinen ovat samaa kosmista kokonaisuutta. Valkeapää
tuo esille kokonaisvaltaista yhteenkuuluvuutta.
Onko kaunokirjallisella teoksella ja saamelaisnuorten saamelaisella maailmankuvalla
yhtäläisyyksiä? Luonnon kauneus ja harmonisuus näkyy kaikissa aineistoissa. Tästä huolimatta
nuorilla on hyvin käytännöllinen, ei idealisoiva tai romantisoiva suhde luontoon. Luontoon osana
kuuluminen on olennaista ja kiireetön ajattomuus näkyy sekä haastatteluissa että kirjoituksissa.
Historiallinen yhteys ei ole niin voimakkaasti mukana nuorten maailmassa. Kuitenkin luonnon
kunnioitus kuuluu saamelaiseen maailmankuvaan, mikä on osana historiaa. Henkinen yhteys
koetaan parhaiten yksin ollessaan sekä nuorten kertomuksissa että runoissa. Ajattomuus,
kiireettömyys ja vapaus kuvastuvat kaikissa tutkimissani aineistoissa. Tulevaisuuden uhka ja
epävarmuus ei ole läsnä tässä aineistossani nuorten kertomuksissa samalla tavoin kuin
Valkeapäällä. Tulevaisuuden kuvauksissa Valkeapää runoilijana kietoutuu takaisin historian
ajattomuuteen, mikä antaa turvan. Pysyvä luonnon kiertokulku tuo varmuutta tulevaisuuteen.272
Seuraavaksi tarkastelen teemaa saamelaisperinteinen uskomusmaailma. Nuorille saamelaisille
perinteinen uskomusmaailma oli tuttua. Uskomusmaailmaan liittyvät hahmot ja ilmiöt olivat
270 Valkeapää 1992, ote runosta 7.
271 Valkeapää 1992, otteita runosta 558.
272 Valkeapää 1992, 220. runo.
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tulleet tutuiksi varsinkin tarinoista, lauluista ja kertomuksista, joita oli kerrottu tai laulettu
kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Luontoa myös sinuteltiin, erityisesti kotielämiä kuten
poroja. Seitakivet, maahiset ja joulustaalot olivat tuttuja nuorille.273 Luonnon inhimillistäminen
näkyi hyvin myös lasten kirjoituksissa. Luonto oli samaa perhettä kuin koti, ja siksi niin läheistä.
Aurinko oli myös isä ja tuuli oli sisar kuten Valkeapään runoissa.274
Nils Aslak ei tuo esille saamelaisperinteisiä uskomushahmoja samalla tapaa kuin esimerkiksi
saamelainen lasten kirjallisuus kirjoittaa niistä. Hänellä ei ole tarvetta siihen, saamelaista
uskomusmaailmaa ei esitetä taruolentojen kautta vaan runoilija elää aitoa luontosidonnaista
saamelaisperinteistä elämäntapaa tässä hetkessä, mihin kuuluu luonnon inhimillistäminen. Hänen
kirjoituksissaan luonnon sinuttelu on kuitenkin vahvasti läsnä, kuten saamelaisperinteeseen
kuuluu. Luontoa sinutellaan myös ajattomuudessa, ei tässä ajassa. Puhutellaan menneisyyteen
asti.275 Näin taas Valkeapäälle tyypillinen historiaan kiinnittyminen tulee ilmi. Runoissa ilmenee
kokemuksena tästä ajasta poistuminen. Luonnon inhimillistämisessä käytetään pitkälti samoja
verbejä ja adjektiiveja kuin ihmisiin liittyvissä kuvauksissa.
Valkeapään runoudessa saamelaisperinteinen uskomusmaailma ei ole läsnä uskomusolentojen tai
hahmojen kautta. Oleellista on luonnon inhimillistäminen ja luontoon ja eläimiin liittyvä sinuttelu.
Valkeapään uskomusmaailma on sikäli perinteistä, sillä luontoa inhimillistetään, mutta perinteisiin
liittyviä uskomuksia ei tuoda esille eikä niille ole tarvettakaan. Yhteys on niin vahva, ettei niillä
ole juurikaan merkitystä. Luonnon inhimillistäminen näkyi myös nuorilla haastateltavilla ja
kirjoittajilla. Erityisesti sinuttelu ja inhimillistäminen kohdistui poroihin. Taas Valkeapäällä
inhimillistäminen kohdistuu laajemmin kaikkeen luomakuntaan, eläimiin ja kasveihin. Sikäli
luonnon inhimillistämistä löytyi vahvasti nuorten kirjoituksissa, mikä taas viittaa
kaunokirjalliseen tapaan ilmaista tunteita ja ajatuksia. Voin todeta, että Valkeapään teos osittain
toteutuu peilikuvan tavoin. Luonnon inhimillistämistä esiintyy nuorilla varsinkin kotieläinten
kuten porojen suhteen.

Löytyykö yhteneväisyyttä uskomusperinteisiin liittyvissä käsityksissä nuorilla suhteessa
runoilijaan? Nuorten saamelaisten haastatteluissa selvitin heidän tuntemustaan
uskomusperinteisiin liittyviin hahmoihin, olentoihin ja ilmiöihin. Näiden lisäksi tarkastelin,
273 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
274 Saamelainen lastenkultuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 45.
275 Valkeapää 1992, ote runosta 7.
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kuinka luonnon inhimillistäminen oli läsnä. Luonnon sinuttelu ja inhimillistäminen näkyi sekä
nuorten että runoilijan ajatuksissa. Luonnon inhimillistäminen löytyi myös lasten kirjoituksista.
Erään kirjoittajan saamelaisperinteinen kirjoitustyyli muistutti paljon Nils Aslak Valkeapään
runoutta ja teosta Aurinko, isäni. Koko luonnon läsnäolo oli vahvasti mukana koko ajan, hyvin
samalla tapaa kuin Nils Aslak Valkeapään runoissa. Runossa näkyi luonnon personifiointi ja tapa
tuoda runo lähelle omaa minuutta ja lukijaa.276
Lopuksi tarkastelen vielä teemaa saamelaisnuorten ja kirjailijan suhtautuminen eläimiin ja
luonnon enteisiin ja niihin liittyviin uskomuksiin. Saamelaisperinteeseen kuuluvat porot ja
poronhoito olivat monille nuorille tuttuja joko kodin tai lähipiirin kautta. Myös lintuihin liittyviä
uskomuksia oli monilla. Revontulet olivat jossain määrin myös arkisia, mutta näyttävät revontulet
olivat kokemisen arvoisia.277 Perinteisten saamelaisten elinkeinojen uskottiin säilyvän
elinvoimaisina ja toiminnallisina yhdessä modernissa tietoyhteiskunnassa.
Nils Aslak Valkeapäällä on vahva side luonnon eläimiin ja niihin liittyviin enteisiin. Koska
runoilija kokee syvää henkistä yhteyttä luonnon eläimiin, on yhteys erikoislaatuinen ja poikkeaa
tavallisen ihmisen suhteesta eläimiin. Myös nuorilla ilmeni läheistä suhdetta poroihin, ei niinkään
muihin luonnon eläimiin. Toki lintuihin liittyvät uskomukset olivat tuttuja nuorille, mutta
samanlaista henkistä yhteenkuuluvuutta kuin runoilijalla ilmenee, ei esiinny. Samanlaista
historiallista ajattomuutta ei myöskään löydy nuorten keskuudessa. Tästä huolimatta voin todeta,
että osittain eläimiin suhtautuminen on jossain määrin samankaltaista nuorten ja kirjailijan
kesken. Jossain määrin eepos toimii peilikuvana tässäkin kohdin. Nuorilla oli läheinen suhde
poroihin kuten runoilija Nils-Aslak Valkeapäällä on teoksessaan.

Nils Aslak Valkeapää antaa auringolle maskuliinisen ja uskonnollisen roolin. Aurinko on koko
maailman isä ja myös isä ylimmäinen Jumala. Kuten isällä on myös auringolla tunteet. Aurinko
on sama kuin päivä, siksi kaamoksen aikaan ei ole päivää kun ei ole aurinkoakaan.278 Revontulet
kuvataan vilistävinä eläiminä. Runoilija on porojen ystävä ja kaveri heille. Hän ei ole porojen
tappaja, ja siksi poikkeaa muista saamelaisista. Linnut ovat myös hänen sydäntä lähellä . Hän
kuulee jopa riekon naurahtavan.279 Inhimillistäminen on taas mukana runoissa. Hän kuvailee omaa
mieltään linnun mieleksi. Hän tuo esille samanismiin liittyvän ilmiön, kuinka eläimillä ja linnuilla
276 Saamelainen lastenkulttuurikeskus & Saamelaiskäräjät 2010, 44-45.
277 Haastateltavat 1, 2, 3, 4 ja 5.
278 Valkeapää 1992, ote runosta 12.
279 Valkeapää 1992, runo 55.
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on kyky päästä tuonpuoleiseen maailmaan. Hänen runoissaan tulee ilmi jälleen historiallinen
kiinnittyminen menneisyyteen ja yhteys tähän päivään.
Löytyykö yhtäläisyyttä näissä nuorten ja kirjailijan suhtautumisessa eläimiin ja luonnon enteisiin?
Porojen läheinen suhde oli molemmille olennaista. Sekä nuoret että runoilija olivat porojen
ystäviä ja läheisiä kavereita. Lintuihin liittyviä uskomuksia oli kyllä nuorilla, ja siksi myös niihin
liittyi inhimillistämistä molemmilla sekä nuorilla että runoilijalla. Runoilijan suhde eläimiin oli
kokonaisvaltaisempi ja kaikkialle ulottuva. Sekä porot että linnut olivat Valkeapään läheisiä
ystäviä. Runoissaan hän tuo luonnon ja eläimet omaan elinpiiriin kuuluviksi. Suhde on
molemminpuolinen ja erottamaton. Suhde poroihin oli niin läheinen, että poroista hyötyvää
elinkeinon harjoittajaa ei hänestä voisi edes tulla.
Saamelainen luontosidonnaisuus löytyy yhä nuorista saamelaisista. Vaikka modernisoitunut
kulttuuri vaikuttaa voimakkaasti nuoriin, on luontosidonnaisuus vielä läsnä. Luonto ja moderni
kulttuuri ovat yhä enemmän erillään toisistaan. Jos saamelaisnuoret haluavat kokea luontoa
aidosti, jättävät he modernin maailman ulottumattomiin. Näin he saavat parhaiten aidon
luontokokemuksen. Aiemmin saamelainen luontosidonnainen elämäntapa oli läsnä kaikkialla sekä
arjessa että vapaa-ajalla. Kaikki eteni saamelaiseen maailmankuvaan kuuluvan syklisen
aikakäsityksen mukaisesti. Porotalous elinkeinona jaksotti vuoden eri tapahtumien kulkua. Yhä
porotalous etenee tiettyjen syklien mukaisesti. Kuitenkin moderni kulttuuri on tullut myös
luontosidonnaiseen porotalouteen. Nuoret saamelaiset kokevat yhteyden luontoon parhaiten
erillään muista, ei niinkään yhteisön jäsenenä kuten aiemmin oli ollut. Kuitenkin historiallinen
perinne on yhä läsnä. Perinteinen porosaamelainen elämäntapa on kuitenkin yhä olemassa ja
vahvana säilynyt poroelinkeino on mahdollistanut tämän. Lapsuudessa opitut arvot ja normit ovat
yhä olemassa.
Mielenkiintoisinta on huomata, kuinka ideaalinen kansallinen runoeepos voi välittää todellisuuden
kuvaa. Kansaneepos voi toimia peilikuvana tietyssä kohdin vielä tänäkin päivänä. Vaikka
kyseessä on ideaalinen saamelainen maailmankuva, on sillä painoarvonsa nykyisinkin.
Saamelainen maailmankuva nivoutuu niin vahvaan perinteeseen ja historiaan, että tällä on vielä
merkitystä modernien saamelaisnuorten joukossa. Ideaalinen saamelainen maailmankuva voi siis
kertoa todellisuudestakin. Sinänsä se ei ole ihmeellistä, sillä kaikki fiktiivinen jollain tapaa
perustuu myös faktoihin. Olen tutkimuksessani todennut, kuinka saamelaisten kansalliseepos voi
yhä toimia todellisuuden kuvaajana jopa nuorten keskuudessa. Perinne ja yhteys on yhä säilynyt.
67

6 YHTEENVETO
Lopuksi teen yhteenvedon tutkimukseni tuloksista. Palaan takaisin tutkimuskysymykseeni, joka
oli seuraava: Peilautuiko inarilaisnuorten luontosuhde Saamen kansaneepoksen kautta? Entä
voiko ideaali saamelaisperinteinen eeppinen runoteos toimia peilikuvana inarilaisnuorten
luontosuhteessa?

Oli otettava huomioon ne seikat, jotka vaikuttivat tulokseen. Aineistoni koostui melko suppeasta
osasta saamelaisnuoria, haastateltavista ja kirjoituskilpailuun osallistuvista nuorista. Näitä nuoria
vertasin ideaaliin tunnettuun saamelaistaiteilijaan ja hänen kirjalliseen teokseen. Tästä huolimatta
sain mielestäni selviä havaintoja tuloksista, joista voin tehdä päätelmiä. Koska haastateltavat
olivat vielä niin nuoria, minun oli vaikea keskustella aiheesta syvällisesti. Jos olisin saanut
haastateltavaksi useampia muutaman vuoden vanhempia haastateltavia, kuten yksi
haastateltavistani oli, olisin saanut enemmän aineistoa tutkimukseeni. Tästä huolimatta sain
mielestäni selviä havaintoja tuloksista, joista voin tehdä päätelmiä.

Tulosten perusteella havaitsin osittaista samankaltaisuutta verrattaessa inarilaisnuorten
luontosuhdetta eeppiseen runoteokseen. Siksi voin väittää, että inarilaisnuorten luontosuhde
peilautui joiltakin osin saamen kansaneepoksen kautta. Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, että
peilautuminen tapahtuisi suoranaisesti eepoksen kautta. Ilman eepostakin voisin löytää nuorten
nykyisestä luontosuhteesta samankaltaisuutta perinteiseen saamelaiseen maailmankuvaan. Halusin
käyttää Valkeapään teosta vertailevana aineistona, koska se sopi hyvin kuvaamaan perinteistä
saamelaista luontosuhdetta. Ideaali saamelaisperinteinen luontosuhde näkyi nuorten nykyisessä
luontosuhteessa.

Kerron seuraavaksi niitä johtopäätöksiä, joita voin tehdä tutkimukseni perusteella.
Samankaltaisuutta löytyi syklisestä aikakäsityksestä. Vaikka lineaarinen aikakäsitys oli vallannut
nuorten ajankäyttöä, oli vuodenkierron syklisyydellä painoarvonsa. Luonto ja modernin maailman
yhteiskuntarakenne olivat loitonneet toisistaan, eikä samanlaista porosaamelaista elämäntapaa
ollut yhtä vahvana kuin ennen. Syklisellä aikakäsityksellä oli edelleen merkityksensä, mutta sen

68

käyttötarkoitus oli siirtynyt lähemmäksi aitoa luontoa, missä oli tarkoitus viettää vapaata,
kiireetöntä ja aikataulutonta elämää. Syklinen aikakäsitys oli poissa arjesta, mutta oli siirtynyt
vapaa-ajalle, jolla oli paljon merkitystä. Sellaista vahvaa syklisen maailmankuvan
porosaamelaista elämäntapaa, mitä Valkeapään runoudessa eletään, en havainnut nuorten
saamelaisten elämäntavassa.

Perinteiseen saamelaiseen maailmankuvaan liittyvää henkistä yhteyttä löytyi myös nuorista
saamelaisista. Nuoret korostivat vapauden ja rauhan tunnetta luonnossa liikkuessaan. Heille oli
luonnollista suhtautua luontoon kunnioittavasti ja arvostavasti. Heitä oli opetettu jo lapsena
kunnioittamaan luontoa. Heille oli myös neuvottu kuinka selviytyä luonnon armoilla. Valkeapään
kokonaisvaltaista henkistä yhteyttä luontoon en löytänyt. On huomioitava, että taiteilija pyrkii
vahvoihin tunnekokemuksiin luodessaan taidetta, ja tuo esille asioita ylikorostuneesti. Ei ole
realistista etsiäkään kaikista samankaltaisuutta mitä se tarjoaa lukijalle. Jossain määrin oli
havaittavissa yhteneväisyyttä saamelaisen maailmankuvan ajattomuuden tunteesta nuorten
kirjoittajien ja runoteoksen kesken. Nuorten kirjoituksissa tuli ilmi kokonaisvaltainen
suhtautuminen aikaan, missä historia, nykypäivä ja tulevaisuus olivat nivoutuneet yhteen.
Tulevaisuus ei ollut nuorille uhka, vaan uusi mahdollisuus. Valkeapään runoudessa tulevaisuus
tuli ajoittain esille pelottavana, sillä uudet asiat olivat vieraita ja uhkaaviakin. Valkeapään runous
korosti sitä, että vain luontoon voi luottaa edelleen ja sen kiertokulkuun, kaikki muu oli
epävarmaa ja tuntematonta.

Erityisesti nuorten suhtautuminen luontoon oli mutkatonta ja käytännönläheistä. Saamelaista
maailmankuvaa ei millään tavoin romantisoitu, ei ainakaan haastatteluissa tullut ilmi. Nuorten
kirjoituksissa tuli esille saamelaisen maailmankuvan idealisoitua romantiikkaa, mutta tämä oli
kirjallisen tuotokseen liittyvää kerrontatyyliä, jolla oli taas oma merkityksensä ja taustansa.
Luonnon inhimillistäminen oli myös mukana nuorten tavassa hahmottaa luontoa ja siihen
kuuluvia eläimiä. Erityisesti porot olivat tärkeitä nuorille kotieläminä ja niihin suhtauduttiin
luontevasti ja arvostaen.

Tutkimukseeni liittyvien tulosten merkitykset antoivat käsityksen siitä, millainen on nuorten
saamelaisten luontosuhde tänä päivänä. Se kertoo siitä, onko luontosuhde muuttunut, ja mitkä
saamelaisuuteen liittyvät asiat ovat pysyneet edelleen mukana perinteenä. Tämä ei ollut
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kokonaisvaltainen lopputulos, vaan antoi jonkin verran viitteitä siihen näkemykseen, jonka
havaitsin tulosten jälkeen. Uskoakseni tuloksillani on jonkin verran merkitystä sekä
uskontotieteen että saamentutkimuksen tieteessä. Voin tutkimuksellani osoittaa, että perinteisellä
saamelaisella maailmankuvalla on yhä vaikutusta nuoriin tänä päivänä. Myös porosaamelainen
elämäntapa näkyi jossain määrin nuorten suhtautumisessa luontoon.

Yksi kiinnostava jatkotutkimusaihe voisi olla: Kuinka syklinen maailmankuva on vaikuttanut
saamelaisessa perinteessä ja millainen merkitys sillä on tänä päivänä? Toivon, että tämä
tutkielmani antaa jotain pohtimisen aihetta ja kiinnostavaa tietoa saamelaisuudesta. Tämän
hetkisestä saamelaisesta perinteestä on kiinnostavaa saada tietoa juuri nuorten kautta. Heillä on
yhteydet nykypäivään ja pitkälle tulevaisuuteen. Nuoriin liittyvän aineiston perusteella myös
tulevaisuus näyttää lupaavalta saamelaiskulttuurin säilymisen kannalta. Sitä voimme toki
ennustaa, mutta voimme myös kokea epävarmuutta runoilijan sanoin: 453: ”Me emme näe, me
emme tiedä, mutta me elämme vielä”.280

280 Valkeapää 1992, 453. runo.
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LIITE: “HAASTATTELUKYSYSYMYKSIÄ INARIN
SAAMELAISNUORILLE”

A) LUONTO JA VUODENKIERTO SYKLISESTI
1 MITÄ AJATUKSIA LUONTO SANANA SINULLE TUO MIELEEN?
2. ONKO VUODENAIKOIHIN LIITTYVÄLLÄ VALON MÄÄRÄLLÄ SINUUN JOTAIN
VAIKUTUSTA?
A) MITEN KOET KAAMOKSEN AJAN?
B) MITEN KOET VALOISAN KESÄN AJAN?
3. MITÄ LUONTOON LIITTYVIÄ HARRASTUKSIA SINULLA ON KESÄLLÄ/SYKSYLLÄ,
ENTÄ TALVELLA /KEVÄÄLLÄ?
4. MITEN KOET AJAN MERKITYKSEN?
A) HALUATKO KÄYTTÄÄ AIKAA TEHOKKAASTI KELLON AIKATAULUN MUKAISESTI ?
B) VAI KOETKO, ETTÄ HALUAT NOUDATTAA LUONNOLLISTA RYTMIÄ, JOSSA
VUODENKIERTO JAKSOITUU LUONNON KIERRON MUKAAN SYKLISESTI ETEENPÄIN?
5. ONKO MIELESTÄSI TEKNILLISTYNYT KULTTUURI VIENYT SINUA KAUEMMAKSI POIS
LUONNON KOKEMUSMAAILMASTA?
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B) SAAMELAINEN MAAILMANKUVA JA HENKINEN YHTEYS LUONTOON
1. KOETKO, ETTÄ LUONTO ANTAA FYYSISEN YHTEYDEN LISÄKSI HENKISTÄ YHTEYTTÄ?
2. OLETKO KOKENUT, ETTÄ LUONTO ON ANTANUT VOIMAA JA JAKSAMISTA?
3. ONKO MIELESTÄSI IHMINEN OSANA LUONTOA VAI OVATKO NE VASTAKKAIN,
ERILLÄÄN TOISISTAAN?
4. PITÄÄKÖ LUONTOA KUNNIOITTAA?
5. ONKO SINULLA JOTAIN TIETTYJÄ MUISTOJA SIITÄ, MITEN LAPSENA OPETETIIN
SUHTAUTUMISTA LUONTOON?
6. USKOTKO LUONNOSSA PIILEVIIN HYVIIN JA PAHOIHIN HENKIIN TAI VOIMIIN?
7. VOIKO MIELESTÄSI ESIM. KALARIKAS JÄRVI, AURINGONPAISTE, SUURI POROTOKKA,
HUONO SÄÄ TAI SAIRAUS OLLA HYVIEN TAI PAHOJEN HENKIEN AIKAANSAAMAA?
8. JOS USKOT LUONNOSSA PIILEVIIN HYVIIN JA PAHOIHIN HENKIIN, VOIKO
MIELESTÄSI NIIHIN VAIKUTTAA ESIM. KUNNIOTTAVIN AJATUKSIN JA TEOIN?
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C) LUONNON PERSONIFOINTI, SEIDAT, SAIVAT, MAAHISET, STAALOT JA
ETIÄISET

1. VOIKO MIELESTÄSI AJATELLA, ETTÄ KOKO LUONTO ON ELÄVÄÄ, MYÖS ELOTON
LUONTO, KUTEN KIVET, VOISIKO NIILLÄ OLLA MIELESTÄSI JOKIN SIELU?
2. OLETKO JOSKUS AJATELLUT, ETTÄ LUONTOA VOISI JOLLAIN TAPAA PERSONIFOIDA,
TARKOITAN TAPAA, JOLLA VOIT SINUTELLA TUNTEMAASI ESIM. PUUTA TAI TUNTURIA?
3 .TIEDÄTKÖ JONKUN LUONTOKOHTEEN, JOTA ON PALVOTTU SEITANA JA PYYDETTY
TÄMÄN KAUTTA ONNEA JA MENESTYSTÄ?
4. OLETKO KOKENUT JOTAIN ERITYISTÄ KOHDATESSASI SEIDAN, KIEHTOVATKO NE
SINUA JOLLAIN TAPAA VAI KOETKO NE PIKEMMINKIN MERKITYKSETTÖMIKSI?
5. OLETKO KUULLUT TAI TIEDÄTKÖ JONKUN SAIVAJÄRVEN, KIRKASVETISEN
LÄHDEJÄRVEN, JOKA USKOMUKSEN MUKAAN ON ERITYISEN KALAISA?
6. JOS OLET NÄHNYT SELLAISEN, MITEN KOIT JÄRVEN LÄSNÄOLON, POIKKESIKO SE
JOLLAIN TAPAA MUISTA NÄKEMISTÄSI JÄRVISTÄ?
7. OLETKO KUULLUT USKOMUSTARINOITA MAAHISISTA, MAANALAISISTA
USKOMUSOLENNNOISTA?
8. ENTÄ OLETKO KUULLUT PELOTTELUTARINOITA LAPSUUDESSASI STAALOISTA,
ERÄMAAN HIRVIÖSTÄ?
9. OLETKO KUULLUT JOULU-STAALOSTA, JOKA VAATII LAPSIA OLEMAAN HILJAA JA
SIIVOSTI JOULUN AIKAAN?
10. USKOTKO ETIÄISIIN, IHMISEN OMAAN HALTIJAAN, JOKA KULKEE MUKANA?
11. MITÄ MUITA LUONTOON LIITTYVIÄ USKOMUKSIA TAI TARINOITA OLET KUULLUT?
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D) LUONTO, ELÄIMET JA NIIHIN LIITTYVÄT ENTEET JA MERKIT
1. MILLAISIA KOKEMUKSIA SINULLA ON POROISTA, OLETKO OLLUT MUKANA
PORONHOITOTÖISSÄ?
2. ONKO MIELESTÄSI KARHU ERITYISEN PYHÄ ELÄIN?
3. MITEN SUHTAUDUT SUSIIN TAI AHMOIHIN, JOTKA TAPPAVAT POROJA?
4. OLETKO KUULLUT LINTUIHIN LIITTYVISTÄ USKOMUKSISTA?
TUNNETKO NIMELTÄ JOTAIN HYVÄN ONNEN LINTUJA TAI PAHAN ONNEN LINTUJA?
5. OLETKO KUULLUT TAI USKOTKO SINÄ, ETTÄ LUONTOA TARKKAILEMALLA,
HAVAITSEMALLA ERILAISIA ENTEITÄ JA MERKKEJÄ, VOI SAADA TIETOA TULEVASTA?
6. VOIKO MIELESTÄSI TÄLLAISIA ENTEITÄ JA MERKKEJÄ LÖYTYÄ SÄÄTILASTA TAI
ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ?
7. JOS OLET KUULLUT NÄISTÄ ENNEMERKEISTÄ, VOITKO KERTOA MYÖS MILLAISIA
USKOMUKSIA NIIHIN LIITTYY?
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