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1. Johdanto  
 
Kesällä 2021 tuli kuluneeksi 300 vuotta siitä, kun Grönlanti kolonisoitiin kuulumaan osaksi 

Tanskan kuningaskuntaa. Tämän ajanjakson aikana Grönlannissa on aktivoitunut aika ajoin 

kansallismielisiä liikehdintöjä, joiden myötävaikutuksesta Grönlanti on saavuttanut ensin ra-

jatun itsehallinto-oikeuden vuonna 1979 ja vuonna 2009 saari sai laajennetun itsehallinnon.1 

Suurin osa yhteiskunnallisista vaikutuspyrkimyksistä on syntynyt kotikutoisesti Grönlan-

nissa. Vuosikymmenten saatossa etenkin Tanskan poliittisesta vasemmistosta on noussut 

Grönlannin autonomiaa ja itsenäisyyttä tukevia liikkeitä. Siirryttäessä 2020-luvulle Grönlan-

nin pääkaupungissa Nuukissa järjestäytyi uuden sukupolven aktivistiliike, jonka tavoitteena 

on tuoda Grönlannin unohdettuja kulttuurihistoriallisia piirteitä osaksi nykypäivää ja samalla 

päästää irti yhteiskuntaan juurtuneista kolonialistisista rakenteista.  

 

Saaren aktivistinen toiminta on saanut niin inspiraatiota kuin näkyvyyttäkin myös arktisen 

alueen ulkopuolella. Tutkielmaan haastatellut aktivistit ja muut liikkeen toimijat yhdistävät 

oman toimintansa ainakin osittain yhdysvaltalaislähtöiseen Black Lives Matter -liikkeeseen. 

Mustien ihmisten syrjimistä vastustavasta liikkeestä kehkeytyi maailmanlaajuinen ja paikalli-

sesti varioituva vuoden 2020 kesällä. Näin ollen aktivismin nousu Grönlannissa ei ole globaa-

lipoikkeus.2 

 

Kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt 2020-luvun taitteessa useasti huomionsa Grönlantiin. 

Ensin vuonna 2019 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrki ostamaan arktisen saareen. 

Pian sen jälkeen Grönlanti nousi uudelleen otsikoihin, sillä Nuukissa pääkaupungin perusta-

jan lähetyssaarnaaja Hans Egeden patsas tuhrittiin verenpunaisella maalilla ja kirjoituksella 

”decolonize”.3 Näitä tapahtumia seurasivat vuoden 2021 Grönlannin vaalit, jossa kaivostoi-

minnan vastainen ja itsenäistymismielinen puolue Inuit Ataqatigiit nousi valtaan ohi vuosi-

kymmeniä hallinneen Siumut-puolueen.4 Kansainvälisen uutisointikynnyksen moninkertaista 

ylittämistä voidaan osin selittää myös ilmastonmuutoksen vaikutuksilla, joiden havainnointi 

Grönlannissa on arkipäivää.  

 
1 Hovgaard 2017, 74. 
2 Reuters, 23.6.2020. 
3 Arctictoday.com, 22.6.2020. 
4 The Guardian. 7.4.2021 
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Näiden uutisaiheiden sekä vieläkin paikallisempien teemojen keskellä grönlantilaiset hakevat 

uutta suuntaa kansalliselle ideologialle, jossa yhdistyisivät historiallinen jatkumo, tulevaisuu-

den mahdollinen itsenäistyminen sekä oman kulttuurinsa tasavertainen asema globaalissa 

maailmassa. Nationalistisen identiteetin uudelleen rakentaminen luo tilan ja tarpeen kansaa 

yhdistävien tekijöiden tietoiselle kokoamiselle sekä saaren historian käsittelylle. Joukko grön-

lantilaisia pyrkii tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kokemuksia saaren moniäänisem-

mästä historiasta, joka poikkeaa kouluissa opetetusta länsimaisesta historian narratiivista. Lä-

hes kaikki tieto inuiittien menneisyydestä on länsimaalaisten kirjoittamaa, minkä vuoksi tut-

kielmaa varten haastateltujen grönlantilaisten toiveena on antaa yhteiskunnallista arvoa muis-

titiedolle ja kollektiiviselle historialle, sillä ne kulkevat edelleen perheissä ja yhteisöissä. 

 

2. Tutkimuskysymys ja -aihe 
 
Tutkielmani pyrkii vastaamaan kysymykseen: Mistä kumpuaa grönlantilaisten tarve moni-

äänistää saaren historiaa? Tarkennan kysymystäni seuraavin alakysymyksiin: Miten kollek-

tiivinen muistaminen muokkaa historian käsityksiä? Millä tavoin historian johtava narratiivi 

vaikuttaa kansallistunteeseen? Millaisia kulttuuripiirteitä käytetään yhteiskunnallisen vaikut-

tamisen instrumentteina 2020-luvun Grönlannissa?  

 

Tutkielman tavoitteena on analysoida syitä, joiden vuoksi Grönlannissa halutaan vahvistaa 

vaihtoehtoisia historian narratiiveja, sekä sitä millä keinoin historiatietoisuutta pyritään ra-

kentamaan nykyisyydestä käsin. Tutkielman laajempi aihepiiri kontekstoituu yksilöiden ja 

yhteisöiden historiatietoisuuteen sekä historian käyttöön yhteiskunnallisena vaikuttamisin-

strumenttina. Grönlanti kuuluu edelleen osaksi Tanskan kuningaskuntaa, minkä vuoksi en voi 

tutkielmassa sivuttaa Grönlannin ja Tanskan välistä suhdetta historiassa tai nykyisyydessä. 

Tutkielman aineistossa maiden ja kansojen suhteeseen viitataan useasti niitä toisiinsa verra-

ten. 

 

Tutkielman tarkoituksena ei ole luoda vedenpitävää tai yleistävää selitystä siitä, miten histori-

alla perustellaan poliittisia kantoja ja tarvetta kansallistunteen levittämiseen. Päämääränä on 

enemmin löytää erilaisia yhteyksiä näiden aiheiden välille. Vaikka tutkielma kontekstoituukin 

Grönlantiin, ovat monet tutkielmassa käsitellyt teemat ja ilmiöt globaalisti merkittäviä 
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etenkin tässä ajassa. Identiteettipolitiikka ja alkuperäiskansoja koskevat kysymykset ovat 

esillä ympäri maailman, myös Suomessa.  

 

Tutkielmassa termillä historia tarkoitetaan menneisyyden tapahtumia sekä haastateltavien 

ymmärrystä historiasta. Siinä yhdistyvät kirjoitettutieto ja representaatiot. Haastateltavat pu-

huvat lähes poikkeuksetta käyttäen termiä historia. Tutkielmassa olen toisinaan korvannut 

termin historia historiatietoisuudella, sillä jälkimmäinen termi kuvaa paremmin sitä, että ky-

seessä on haastateltavien käsitys menneestä.  

 

3. Grönlannin viimeiset 300 vuotta 
 
Grönlannin historian nähdään usein alkavan heinäkuisesta päivästä vuonna 1721, jolloin tans-

kalais-norjalainen lähetyssaarnaaja Hans Egede saapui Nuukiin, Grönlannin pääkaupunkiin, 

tehden saaresta Tanskan kuningaskunnan siirtomaan.5 Grönlantilaisille metsästäjä-keräili-

jöille tyypillinen elämäntapa jatkoi olemassaoloaan vielä pitkään kolonisaation alettua, sillä 

suuren ja vaikeakulkuisen saaren käännyttäminen kristinuskoon ei tapahtunut hetkessä. Sen 

vuoksi itä- ja pohjoisgrönlantilaiset kansanperinteet ovat säilyneet näihin päiviin saakka länti-

siä ja eteläisiä perinteitä paremmin.6 

 

Suuria elämän ja yhteiskunnan muutoksia eristäytynyt Grönlanti kohtasi toisen maailmanso-

dan aikaan, jolloin Tanska antoi Yhdysvalloille rakennusluvan sotilaallisiin tukikohtiin Grön-

lannissa. Tanskalaisten hallinta arktisella saarella väheni sodan aikana Saksan miehittäessä 

Tanskan.7 Grönlantilaiset saivat tuolloin ensimmäistä kertaa tietää, että on olemassa muita 

kansoja tanskalaisten ja arktisten kansojen lisäksi. Toisen maailmansodan päätyttyä Yhdisty-

neet kansakunnat määräsivät siirtomaavallat luopumaan siirtomaistaan. Tämän seurauksena 

vuonna 1953 Grönlannista tuli Tanskan yksi virallisista maakunnista, jolla oli samat oikeudet 

ja velvollisuudet kuin muilla maakunnilla. Siitä lähtien Tanskan kansankäräjille (folketinget) 

on äänestetty kaksi grönlantilaista edustajaa.8 

 

 
5 Norrgren 2019, 288. 
6 Sørensen 2006, 42. 
7 Boel 1993, 14. 
8 Terpstra 2015, 52. 
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Toisen maailmansodan jälkeen urbanisoituva arktinen saari alkoi vetää puoleensa tanskalaisia 

asukkaita. Yhteiskuntaa rakennettiin hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan osalta sekä lisäten 

infrastruktuuria kasvaviin kaupunkeihin. Ennen kiihtyvää kehitysvaihetta tanskalaisten määrä 

Grönlannissa oli erittäin vähäinen. Työn perässä tulleet tanskalaiset toivat mukanaan lieveil-

miöitä, sillä kaupungeissa etnisyys- ja kulttuurierot kasvoivat luoden epätasa-arvoa alkupe-

räiskansan ja tanskalaisten välille. Aikaa 1950-luvulta 1970-luvulle kutsutaan tanskalaistami-

sen ajaksi. Grönlantilainen kulttuuri alkoi muuttua luonnollisen kanssakäymisen sekä Tans-

kassa tehtyjen poliittisen valintojen seurauksena. Samaan aikaan on nähtävillä myös selkeä 

piikki alkuperäiskansan sosiaalisten ongelmien kasvussa.9 Huomionarvoista kuitenkin on, että 

yhtään kattavaa tutkimusta sosiaalisista ongelmista ei tiettävästi ollut tehty aiemmin. 

 

Inuiittiperinteiden opettaminen seuraaville sukupolville tai edes niistä puhuminen väheni kan-

san keskuudessa, kun inuittilapsia pyrittiin integroimaan tanskalaiseen väestöön. Pääsääntöi-

sesti tanskalaistamista toteutettiin kouluissa, joissa tanskalais- ja inuiittilapset jaettiin eri luo-

kille, jolloin opetuskohteita voitiin painottaa luokasta riippuen. Sen lisäksi muutamia inuiitti-

lapsia lähetettiin Tanskaan. Kokeilun tavoitteena oli assimiloida lähetetyt lapset tanskalaiseen 

elämäntyyliin ja lasten palattua takaisin kotisaarelle voisivat he opettaa ystävilleen tanskalai-

sia elintapoja.10 Etenkin näinä tanskalaistamisen vuosikymmeninä Tanskan kuningaskunta 

piti Grönlantia valtiollisena kehitysprojektinaan. Heidän tarkoituksenaan oli skaalata tanska-

lainen yhteiskuntamalli arktiselle alueelle.11 

 

Aina toisen maailmansodan päättymisestä lähtien on Grönlannissa esiintynyt yhteiskunnal-

lista aktivismia, jonka ydinajatus on alkuperäiskansan ja heille tyypillisen elämäntavan arvos-

taminen. Tanskan kansankäräjillä vasemmistosiiven poliitikot ajoivat parempia oikeuksia 

vanhalle siirtomaalleen 1970-luvulla. Ajatus tarttui myös grönlantilaisiin, ja niin Grönlanti 

saavutti itsehallinnon vuonna 1979. Sen myötä grönlantilaisten keskuudessa kirkastui toive, 

että ulkovallat tunnustaisivat grönlantilaisen kulttuurin ja alueen Tanskasta irrallisena.12  

 

Hetkellinen nationalistinen hekuma ei kestänyt kauaa, vaan poliittinen ilmapiiri laantui tans-

kalaista politiikkaa mukailevaksi itsehallinnon saavuttamisen jälkeen. Useiden enemmän ja 

 
9 Sørensen 2006, 141. 
10 Sørensen 2006, 74 
11 Gad 2016, 36. 
12 Eriksen 1994, 3.  
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vähemmän tasaisten vuosikymmenten jälkeen vuonna 2009 Grönlanti saavutti laajan itsehal-

linto-oikeuden. Se antoi Grönlannin hallinnolle mandaatin tulevaisuuden itsenäistymiseen, 

jos Grönlannin hallinto vain niin päättää. Samalla Grönlanti sai päätösvallan saarta koskevaan 

poliittiseen päätöksentekoon, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta.13 Edes laajen-

nettu itsehallinto-oikeus ei synnyttänyt saarelle uutta poliittista kehityssuuntaa, vaan Grönlan-

nin hallinto jatkoi yhteiskuntansa kehittämistä Tanskan oppien mukaan.  

 

Grönlannin ja Tanskan historia ja nykyisyys ovat limittyneet yhteen niin yhteiskunnan kuin 

perheidenkin osalta. Alkueräiskansan jäsenet ovat pääsääntöisesti pysytelleet hiljaa niin arki-

elämän perinteistä kuin kansan menneisyyden traumoista. Vasta 2010-luvulla hiljaisuuden 

kierre on alkanut rakoilla, sillä milleniaalit saaren ensimmäisenä akateemisena sukupolvena 

ovat kiinnostuneet käsittelemään kansansa historiaa uudesta näkökulmasta. Toisenlaiseen his-

torianarratiiviin julkisesti uskovat alkuperäiskansan jäsenet ovat tehneet kukin tahoillaan vai-

kuttamistyötä, jotta alkuperäisyyden arvostaminen nousisi Grönlannissa osaksi valtavirtaa.14 

 

Grönlannissa yhteiskunnallinen kritiikki nousi viimeistään julkiseen keskusteluun kesäkuun 

2020 lopulla. Silloin pääkaupungin paraatipaikalla olevaan lähetyssaarnaaja Hans Egeden 

patsas tuhrittiin. Tapaukseen tarttuivat myös kansainväliset mediat. Suomessa aiheesta uutisoi 

muun muassa Yle.15 Patsaisiin kajoaminen ei ollut grönlantilainen keksintö, sillä samaan ai-

kaan ympäri maailman töhrittiin ja kaadettiin kolonialismista tai suurmiesajoista muistuttavia 

patsaita.16 Grönlannin tapahtumissa on selkeitä yhtymäkohtia samanaikaisten globaaleiden 

liikehdintöjen kanssa. 

 

4. Aiempaa tutkimusta 
 
Aiemman tutkimuksen ensimmäisenä näkökulmana on dekolonisaatioteoria. Se on ollut in-

spiraationa sekä tutkittuun tietoon perustuvana teoriapohjana, joka mahdollistaa alkuperäis-

kansan tiedon käyttämisen osana tutkimuksellista prosessia. Sen lisäksi tutkielman tematiik-

kaa ja haastateltavien maailmankuvaa voi olla helpompi ymmärtää, jos dekolonisaatiotutki-

muksen perusajatus on tutkielman lukijalla tiedossa. Seuraavaksi esitelty saamelaistutkimus 

 
13 Hovgaard 2017, 74.  
14 Eriksen 1994, 156.  
15 Yle 16.7.2020. 
16 Arctictoday.com, 22.6.2020. 
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kiinnittää aiheen kotimaiseen tutkimuskenttään. Alkuperäiskansat jakavat paljon yhtäläisiä 

kokemuksia menneisyydestä, on kyse sitten assimilaatiopolitiikasta tai perinteisiä elämänta-

poja noudattavasta elämäntyylistä. Alkuperäiskansat jakavat paljon yhtäläisiä kokemuksia 

menneisyydestä, on kyse sitten assimilaatiopolitiikasta tai perinteisiä elämäntapoja noudatta-

vasta elämäntyylistä. Tutkielman aiheen tuominen lähemmäs suomalaista kontekstia voi aut-

taa hahmottamaan saamelaisten tilannetta Saamenmaalla. Kolmas ja viimeinen näkökulma 

aiempaan tutkimukseen on tanskalaisten tekemä tutkimus Grönlannista. Kolmas käsittelyluku 

syntyi osin itsestään, sillä tarkoituksenani ei ollut kerätä tanskalaisten tekemiä tutkimuksia. 

Tämä todentaa esitettyä tietoa siitä, että tanskalaiset ovat pääsääntöisesti olleet tekemässä 

Grönlanti-tutkimusta.  

 

 

4.1 Maailmankuvan raameina dekolonisaatiotutkimus ja alkuperäiskanso-

jen tietous 
 
Arktisen alueen alkuperäiskansoja on tutkittu verrattain vähän. Lähes poikkeuksetta tehtyjä 

tutkimuksia yhdistää länsimaalainen perspektiivi, eli paikalliset alkuperäiskansan jäsenet ei-

vät ole olleet tekemässä tutkimusta omasta yhteiskunnastaan, kulttuuristaan saatikka histo-

riastaan. Linda Tuhiwai Smithin tutkimukset kohdistuvat Uuden-Seelannin maoriyhteisöihin 

sekä alkuperäiskansoihin vaikuttaneisiin ja edelleen vaikuttaviin kolonialistisiin ja imperialis-

tisiin valtasuhteisiin. Hän esittää teoksessaan Decolonizing Methodologies: Research and In-

digenous People, miten alkuperäuskansojen omakuva muodostuu imperialistisia näkökulmia 

ja historian johtavia narratiiveja reflektoiden. Kansasta ulkoapäin tehty tutkimus havainnoi 

yhteisöä kulttuurin ulkopuolisen ymmärryksen kautta kirjoittaen siitä dominoivien kansojen 

kielillä ja kertoen yhteisöstä sekä sen historiasta länsimaisin termein takaisin alkuperäiskan-

soille.17   

 

Samaa aihetta ovat tutkineet myös Eve Tuck ja K. Wayne Yang. Heidän artikkelinsa Decolo-

nization is not a metaphor selittää vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää menneisyyttä ja kirjoittaa 

historiaa uudelleen. Heidän mukaansa nykyistä kouluopetusta ja yleisesti hyväksyttyjä käsi-

tyksiä leimaa kolonialistiset piirteet.18 Tutkijakaksikon artikkeli ei ole täydellisesti yhteen 

 
17 Tuhiwai Smith 2012, 2. 
18 Tuck & Yang 2012, 3. 
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paikkaan sidottu, vaikka suurin osa esimerkeistä sijoittuukin Yhdysvaltoihin ja siellä oleviin 

alkuperäiskansoihin.19 Jokainen alkuperäiskansa on historialtaan ja taustaltaan erilainen, joten 

heidän johtopäätöstensä yleistämistä muiden alkuperäiskansojen keskuuteen ei voi tehdä kri-

tiikittä.  

 

Tutkielmassani en syvenny sen tarkemmin dekolonisaatiotutkimukseen. Teorian pääpiirteiden 

ymmärtäminen ja ontologioiden erot vaikuttavat eri taustoista tulevien ihmisten ja ihmisryh-

mien ymmärrykseen maailmasta. Haastateltavat painottavat ajatusmaailmoiden ja sitä synnyt-

tävien kategorisointien luovan poikkeavia päätelmiä lokeroinneista riippuen. Dekolonisaatio-

tutkimus pyrkii hahmottamaan erilaisten maailmankuvan ymmärrysmekanismien suhdetta ih-

misten käsityksiin maailmasta sekä yhteiskuntien abstrakteista rakenteista.20 Useille haasta-

teltavista tämä on heidän argumentointinsa teoreettisena perustana. Haastateltavien näkemys-

ten kontekstoinnin lisäksi, dekolonisaatio liittää tutkielman osaksi laajempaa globaalia tutki-

muskenttää.  

 
Dekolonisaatioteorian ohella alkuperäiskansojen tietouden ymmärtäminen auttaa hahmotta-

maan alkuperäiskansojen laajempaa maailmankuvaa, elämäntapoja ja päätöksentekoa. Gail 

Foundahl, Viktoriya Filippova ja Liza Mack kiteyttävät alkuperäiskansan tiedon syntyä ja sen 

käyttökelpoisuutta nykyajassa artikkelissaan Indigenous Peoples in the New. Alkuperäiskan-

sojen tietoisuus kumuloituu jatkuvasti, sillä se perustuu ympäröivän maailman observointiin, 

kokemuksiin ja mukautumiseen. Sen keskiössä on ihmisen ja ympäristön välinen suhde. Kie-

len merkitystä ei voi liikaa korostaa alkuperäiskansojen tietoudessa, sillä paikalliskieliin on 

sidoksissa laaja kirjo sanoja, jotka kertovat luonnosta, eläimistä sekä luonnon ja ihmisen vä-

listä suhteesta tavalla, jolla muut kielet eivät näitä teemoja pysty kuvailla.21  

 

Teoksessa What is indigenous knowledge?: voices from the academy Joe L. Kincheloe ja La-

dislaus Semaili avaavat alkuperäiskansan tietouden kerrostumia. Tieto kerääntyy ihmisten ha-

vainnoista, onnistumisista ja epäonnistumista. Alkuperäiskansan tieto on nivoutunut yhteen 

vuosien saatossa, jotta arjesta selviäminen helpottuisi ja ympäröivälle maailmalle olisi ole-

massa selitysmalleja. Teoksen kirjoittaneet tutkijat selittävät alkuperäiskansojen tietouden 

akateemisen tutkimisen sisältävän riskejä ja kompleksisuutta, sillä alkuperäisten tieto ei ole 

 
19 Tuck & Yang 2012. 
20 Tuhiwai Smith 2012. 
21 Foundahl, Filippova & Mack 2015, 19. 
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itsessään tutkimusmaailman hyväksymää objektiivista tutkimusaineistoa. Teoksen keskiössä 

on alkuperäiskansan tietouden tutkiminen, eikä siis tieto itsessään. Henkilölle, jolle alkupe-

räiskansojen tieto on entuudestaan tuntematonta, voi se avata uudenlaisen tavan hahmottaa 

maailmaan ja luoda tietoa. Sen mukaan tieto syntyy tekemällä ja oppimisen kautta siirtyen su-

kupolvelta toiselle siten, että perheen iäkkäimmät ovat lähes poikkeuksetta viisaampia alku-

peräisen tiedon valossa kuin perheen nuoremmat jäsenet. Alkuperäisten tieto on länsimaalai-

sista normeista poikkeavaa ja se luo sosiaalisia totuuksia, joihin alkuperäiskansojen ulkopuo-

lella elävät ihmiset eivät ole tottuneet.22 Toisaalta länsimainen tieto kohtaa niin ikään stereo-

typioita, joiden varaan kulttuurien vertailu usein perustuu.23 

 

 

4.2 Saamelaistutkimuksia Norjasta, Suomesta ja Venäjältä 
 
Tutkielman teemat tulevat lähemmäs kotimaisia kysymyksiä saamelaistutkimusten kautta. 

Artikkelissa Memory Politics and the Use of History Lars Elenius syventyy saamelaisaluei-

siin ja muistamisen narratiiveihin sekä niiden kertojiin. Saamelaisten historia on pääsääntöi-

sesti muiden suilla ja kielillä kerrottua. Sen opettaminen on ollut koululaitosten vastuulla, 

minkä vuoksi valtion yleinen historianarratiivi on vaikuttanut siihen, miten kouluissa saame-

laisten menneisyyttä opetetaan tuleville sukupolville, niin saamelaislapsille kuin muillekin 

kansalaisille. Saamelaisten keskuudessa kollektiivinen muisto pitää yllä heidän kansansa ko-

kemustietoutta ja muistihistoriaa. Usein tieto on luonnosta kumpuavaa, ja siitä johtuen teollis-

tuminen ja luontoalueisiin kajoaminen on hävittänyt muistitietoa, sillä tiedolle ei ole enää sa-

manlaista käyttökohdetta. Elenius kirjoittaa teknologian ja internetin luoneen uusia vaikutus- 

ja vertaiskanavia alkuperäiskansoille, jotka ovat pitkään olleet menneisyydestään äänettömiä. 

Teknologian mahdollistavan omaehtoisen käsittelyn lisäksi alkuperäiskansojen jäsenet ovat 

voineet ensimmäistä kertaa kertoa kokemuksistaan omalla kielellään. Samalla saamelaiskie-

len käyttö toimii kannanottona dominoivaa kulttuuria kohtaan.24 Vastaavanlainen tutkimus 

voisi olla peräisin Grönlannista, sillä 1960-luvun urbanisaation yhteydessö grönlannin kielen 

asema heikkeni, sillä sitä ei opetettu enää kouluissa eikä yhteiskunnan palveluita ollut saata-

villa muulla kuin tanskan kielellä.25  

 
22 Kincheloe & Semaili 1999, 3, 19. 
23 Buruman & Margalit 2005, 5–6.  
24 Elenius 2012, 294-295, 299. 
25 Gad 2016, 48. 
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Marjut Anttonen on niin ikään tutkinut saamelaisia. Hänen väitöskirjansa Etnopolitiikkaa 

Ruijassa: Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla tarkastelee 

suomalaislähtöisten saamelaisten identiteettiä Pohjois-Norjassa sekä siihen liittyvää korvaus-

poliittista keskustelua. Saamelaiset haluavat valtiollisen anteeksipyynnön Norjalta. Sen myötä 

he uskovat saavansa ainakin symbolisen korvauksen historian alistavista tapahtumista. Kivu-

liaita teemoja esille nostamalla he toivovat pääsevänsä irti menneisyyden traumoista ja siirty-

vänsä eteenpäin. Saamelaiset eivät usko unohtamisprosessin alkamisen olevan mahdollinen 

ilman valtiollista kädenojennusta. Alueen moninaiset historian tulkinnat ovat tuoneet debatin 

osaksi julkista keskustelua. Anttonen käyttää oppivelvollisuutta väitöskirjassaan vain yhtenä 

esimerkkinä. Hänen mukaansa koulu on assimiloinut saamelaisia valtakulttuuriin, ja on kerto-

jasta kiinni, nähdäänkö assimilaatio koululaitoksen agendana vai vain koulutuksen tasa-ar-

voistamisen sivutuotteena. Hän argumentoi koulun lisäävän integraatiota, mutta samalla ai-

kaansaavan segregaatiota. Tämä sen vuoksi, että integraation ja kouluopetuksen näkökulma-

valintoja kritisoivia henkilöitä löytyy molemmilta puolilta julkista keskustelua.26 

 

Artikkelissa Yesterday’s Memories, Today’s Discourses The Struggle of the Russian Sami to 

Construct a Meaningful Past Lukas Allemann kirjoittaa Venäjän saamelaisten jakautuneesta 

saamelaisidentiteetistä. Kansainvälinen yhteisö, media etulinjassa, luo narratiivia saamelai-

sista homogeenisena etnisenä ryhmänä, vaikka Allemannin mukaan väestöstä on Venäjällä 

tunnistettavissa kaksi selkeästi toisistaan erkaantunutta joukkoa: he jotka identifioituvat saa-

melaisaktivisteiksi, sekä he jotka puolestaan kannattavat neuvostoaikaista sohvoosi-mallia. 

Antropologi Allemann observoi Venäjän saamelaisten olevan Benedict Andersonin teorian 

mukainen kuviteltu yhteisö, sillä yhtenäistä saamelaisjoukkoa ei ole olemassa, vaan pienen 

alkuperäisryhmän sisällä muistot ja kokemukset menneestä sekä toiveet tulevaisuudesta ovat 

poikkeavia. Allemann kirjoittaa myös kertojan agendasta saamelaistutkimuksessaan. Hänen 

mukaansa aktivisteiksi identifioituvat ovat valmiimpia puhumaan vaikeista tilanteista tai ovat 

muuten vain suostuvaisempia haastatteluun, minkä vuoksi hän päätyy pohtimaan haastatte-

luun suostumisen taustasyitä: onko haastatteluun osallistuminen yhteiskunnallinen vaikutus-

yritys jo itsessään?27  

 

 

 
26 Anttonen 1999, 75, 94. 
27 Allemann 2017, 1, 14, 7. 
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4.3 Tanskalaisten tekemiä tutkimuksia Grönlannista 
 
Tanskalainen Kristen Thisted on tutkinut Grönlantia pidemmän aikaa. Hänen artikkelissaan 

Pioneering Nation: New Narratives About Greenland and Greenlanders Launched Through 

Arts and Branding käy läpi grönlantilaisten inuiittien lähihistoriassa muovautunutta identi-

teettiä. Toisen maailmansodan jälkeen kolonisoiduista grönlantilaisista tuli virallisesti tanska-

laisia, minkä myötä tanskalainen nationalismi pyrittiin tuomaan yhä vahvemmin osaksi Grön-

lantia. Thistedin mukaan grönlantilaiset kokivat tanskalaisen kansallistunteen juurtumisen 

osaksi arktista yhteiskuntaa syrjivänä, sillä se jätti grönlantilaisten omat kulttuuripiirteet uu-

den kansallisidentiteetin varjoon tarkoituksellisesti. Samaan aikaan puolestaan tanskalaiset 

alkoivat nähdä grönlantilaiset Tanskan etnisenä vähemmistönä.28 

 

Tekke Terpstra teoksen Inuit outside the Arctic: Migration, identity and Perceptions keski-

össä on grönlantilaisten etnisyys, kulttuuri ja kansallistuntemus. Yhteisöjen yhteinen identi-

teetti tarvitsee syntyäkseen ankkuroitunutta yhteyttä kulttuuriin ja jaettuun historiaan. Se erot-

taa ihmisryhmiä toisistaan, sillä identifioituvalla ryhmällä on yhdistäviä tekijöitä. Grönlan-

nissa inuiitteja yhdistää etnisyys. Sitä verrataan yleensä muihin, jolloin poikkeavat kulttuuril-

liset piirteet, sosiaaliset normit ja historialliset kokemukset jaottelevat ihmisiä eri yhteisöihin. 

Inuiitteihin liitetään vielä nykypäivänä stereotypioita raakalaismaisina ja sivistymättöminä 

ihmisinä, jotka syövät muun muassa raakaa lihaa. Assimilaatiopolitiikka ja Tanskan valtion 

kertoma narratiivi ovat muokanneet grönlantilaisten inuiittien identifioitumista. Nykyään 

grönlantilaisinuiitit voivat valita, identifioituvatko he vahvemmin tanskalaisiin vai Grönlan-

nin inuiitteihin. Terpstran mukaan pitkä kolonisaatioprosessi on kuljettanut yhteiskunnan tä-

hän tilanteeseen. Grönlantilainen kansallistuntemus ei ole uusi keksintö, vaan se on muutta-

nut muotoaan ja tullut näkyvämmäksi yhteiskunnallisten tilanteiden vaihdellessa. Toinen 

maailmansota vaikutti Grönlantiin suuresti. Yhdysvaltalaisia sotilaita saapui saarelle saman-

aikaisesti kuin yhteys Tanskaan katkesi sen tultua miehitetyiksi. Tuolloin grönlantilaiset sai-

vat mahdollisuuden omien kansallisten ideoiden kehittämiseen.29 

 

Kolmas Grönlantia tutkinut tanskalainen Ulrik Pram Gad on ollut kiinnostunut grönlantilai-

sen nationalismin suhteesta Tanskaan sekä Euroopan unioniin, mistä hän kirjoittaa kirjassaan 

National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games: Greenland, Denmark and the 

 
28 Thisted 2015, 26. 
29 Terpstra 2015, 21–22, 24, 26, 52. 
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European Union. Grönlannissa identiteettipolitiikka on yhteiskunnassa koko ajan läsnä. Pie-

nen kansan sisällä kytevät elämän ymmärryserot kannattelevat tabujen kulttuuria. Grönlanti-

lainen kansallisidentiteetti syntyy yhä edelleen vahvasti kolonisaation voimasta ja vastavoi-

masta.  Käytännön esimerkkinä Gad kirjoittaa tanskalaisesta, joka muuttaa Grönlantiin ja al-

kaa hakea paikkaansa yhteisössä. Tanskalainen voi luulla olevansa alkuperäiskansan jäsenten 

silmissä hyväksytty tai jopa yhteisön jäsen. Gadin mukaan inuiitit kokevat tilanteen toisin ja 

useimmiten ajatuksissaan liittävät uuden tanskalaisen osaksi muiden tanskalaisten joukkoa. 

Samalla he pitävät uuden tanskalaisen edesottamuksiaan jopa kulttuurisena appropriaationa 

vahvistaen historiallisia stereotypioita.30 Tämän ilmiön taustaksi Gad selittää vielä 2000-lu-

vulla jatkunutta poliittista näkemystä, jonka mukaan Tanska pitää Grönlantia kansallisena ke-

hityshankkeenaan. Hänen mukaansa edelleen monet tanskalaiset ajattelevat, että heillä on 

grönlantilaisiin verrattuna enemmän osaamista siitä, miten yhteiskunta toimii ja miten sitä tu-

lee kehittää.  

 

Gadin mukaan Tanskan valtio käyttää Grönlannissa pehmeän politiikan keinoja koulutuksesta 

terveyspalveluihin ja demokratian laajentamiseen. Hän muistuttaa, ettei Grönlanti ole kuiten-

kaan samanlainen kuin monet eurooppalaiset kansallisvaltio, kuten vaikka Tanska. Niinpä 

tanskalaisten rakenteiden skaalaaminen sellaisenaan ei sovellu Grönlantiin. Läpi vuosikym-

menten jatkuneet kolonisaatiosyytökset ovat Tanskalle erityisen sensitiivinen aihe, sillä juuri 

pehmeän ja auttavan politiikan vuoksi tanskalaiset eivät Gadin mukaan ota vastuuta Grönlan-

nin menneisyyden vaikutuksista nykypäivän sosiaalisiin ongelmiin. Hän uskoo, että historian 

uudelleen kerronnan ja kirjoittamisen avulla grönlantilaiset voisivat päästä irti nationalistista 

ideologiaa värittävästä uhrin roolistaan.31 

 

5. Kollektiivinen muistaminen ja nationalismi 
 
Tutkielmani teoriana on kombinaatio kollektiivisen muistamisen ja nationalismin teorioita. 

Valitsin nämä teoriat, sillä tutkimuskysymykset pyrkivät selittämään haastateltavien tarvetta 

moniäänisempään historiankerrontaan, jonka ytimessä on kollektiivisen muistamisen muo-

vaama historiatietoisuus sekä siitä vaikutteita saava grönlantilainen kansallistunne. Englanti-

lainen CCCS Popular Memory Group perustelee kollektiivisen muiston syntyvän sosiaalisen 

 
30 Gad 2016, 18, 46. 
31 Gad 2016. 36, 120. 
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prosessin kautta ja saavan lopullisen muotonsa vasta kerrontahetkellä. Yhteiskunnissa vallit-

see pääsääntöisesti dominoiva muisto, joka voi syntyä ihmisten kertomana tai instituutioiden 

muovaamana.32 Suurin osa haastateltavista ajattelee Grönlannissa dominoivan muiston synty-

neen saaren ulkopuolella ja jämähtäneen institutionaalisiin rakenteisiin sekä niiden ylläpitä-

mäksi. Linda Tuhiwai Smithin mukaan alkuperäiskansoilla on tarve kertoa heidän kollektii-

vista historiaansa, joka on usein vaihtoehto dominoivalle näkemykselle. Tämä tarve on peräi-

sin ajatuksesta palauttaa alueen tarinat osaksi laajempaa tietoisuutta ja samalla antaa alueiden 

abstrakti omistajuus ja päätösvalta kyseisillä alueilla asuville kansoille. Paikallisille siitä voi 

muodostua kysymys kansallisen identiteetin eloonjäämistaistelusta.33  

 

Kollektiivinen muistaminen ja nationalismi ovat yhteiskuntahistoriassa laajalti käytettyjä teo-

rioita. Valitsin tutkielmalle kaksi teoreettista tarkastelukulmaa, sillä näen ne lähes toisistaan 

erottamattomina Grönlannin yhteiskunnallista kehitystä silmällä pitäen. Kansakunta tarvitsee 

tarinoita, jotka kannattelevat nykyisyyttä ja joiden varaan tulevaisuus voi rakentua.34 Grön-

lannissa haastattelemani henkilöt käyttävät historian moniäänisempää tai jopa vaihtoehtoista 

perspektiiviä instrumenttina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kyse on samalla nationalis-

min ydinajatuksesta. Laaja kansallistunteen leviäminen yhteisössä vaatii jaetun käsityksen 

menneisyydestä. Kollektiivinen muistaminen auttaa kokoamaan kansaa yhdistävät kertomuk-

set menneisyydestä yhteen.35 Niiden avulla haastateltavat luovat tulevaisuudenkuvaa jälkiko-

loniaalista Grönlannista.  

 

 

5.1 Kollektiivisen muistamisen erilaiset tulkinnat – yksilöltä yhteisölle ja 

päinvastoin 
 
Kollektiiviselle muistamiselle on useita eri määritelmiä tutkijasta ja koulukunnasta riippuen. 

Määritelmiä yhdistää teemoina muistot, unohtaminen, muistitieto, traditiot, myytit, kieli, 

taide, kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen.36 Maurice Halbwachs on tiettävästi käyttä-

nyt käsitettä kollektiivinen muisto ensimmäisenä jo vuonna 1925. Hänelle kollektiivinen 

muistaminen näyttäytyy mukautuvana ja epätarkkana. Muisto ei ole koskaan yksittäisen 

 
32 CCCS Popular Memory Group 1982, 1–6.  
33 Tuhiwai Smith 1999, 28. 
34 Anderson 2006, 41. 
35 Pakier & Stråth 2012, 6. 
36 Olick 2007, 20. 
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ihmisen henkilökohtainen luomus, vaan sen muotoutuminen on ryhmäsidonnaista. Yksilön on 

mahdotonta muistaa asioita, saatikka muodostaa näkemystä sosiaalisen ryhmänsä ulkopuo-

lelta. Yksittäistä henkilöä ei voi erottaa yhteisöstä tai yhteiskunnasta. Yksilö on se, joka luo 

muistot. Ryhmän on kuitenkin mahdollista välittää yksilölle ajatus kollektiivisesta kokemuk-

sesta, johon yksilö voi samaistua. Näin kollektiivinen muisto siirtyy yksilöltä toiselle, vaikkei 

yksittäisellä ihmisellä olisi henkilökohtaista kosketuspintaa tapahtuneeseen. Ryhmäläisten 

kokemukset leviävät sanojen ja kuvailuiden kautta. Halbwachsin mukaan ihminen on symbo-

lisesti vain kaiku ympäröivistä.37 Michel Foucault täydentää Halbwachsin päätelmää yhteis-

kunnallisella kontekstilla, joka vaikuttaa luotuun kollektiiviseen näkemykseen.38 Haastattelu-

aineistostani ilmenee, miten aktivistiryhmä jakaa ajatuksensa kuin yhdestä suusta kerrottuna. 

He tuntevat toisensa, joten on oletettavaa, että he ovat käyneet syvällisiä keskusteluja haastat-

telussakin esille nostetuista teemoista. Dialogien pohjalta aktivistiryhmän jäsenet ovat luoneet 

jaetun totuuden menneisyyden tapahtumista ja niiden vaikutuksista nykypäivään.  

 

Historian ja sosiologian professori Jeffrey K. Olickin mukaan kollektiiviset muistot ovat ta-

vanomaisesti mustavalkoisempia kuin yksilöiden muistot ja kokemukset. Yhteisesti jaetut kä-

sitykset ovat omiaan juurruttamaan yhteisöön traditioita, myyttejä ja perimää, joita siirretään 

eteenpäin seuraaville sukupolville.39 Haastateltavat käyttävät perinteitä instrumentteina juur-

ruttaakseen inuiittien kulttuuria osaksi tämän päivän Grönlantia. Tietoa totuudenperäisyy-

destä ei ole, joten kulttuurinsiirtäjän asemassa olevat haastateltavat saavat valinnanvapauden 

ja -vastuun päättää, mitä asioita menneisyydestä pyritään kiinnittämään nykyisyyteen.  

 

Malgorzata Pakier ja Bo Stråth kirjoittavat muistojen rakentavan historiaa elastisesti antaen 

menneisyydelle retorista voimaa niin yksilön identiteetin rakentumiseen kuin kollektiivisen 

menneisyyden käsittelyyn ja ymmärrykseen.40 Jan-Werner Müller selittää historian ja muista-

misen yhteyden olevan kyseenalaistamaton, sillä menneisyys on jo tapahtunutta eikä siihen 

pääse enää käsiksi. Siihen voi ainoastaan kajota aineistojen ja subjektiivisten muistojen 

avulla. Hän jatkaa argumentoiden historian ja muistamisen olevan sosiaalisia totuuksia, joihin 

usko säilyy subjektiivisuudesta huolimatta.41 Haastateltavilla on hyvin vähän aikalaistietoa 

saaren historiasta inuittien näkökulmasta. Näin ollen kokonaiskuva inuiittien 

 
37 Halbwachs 1980, 23–24, 124–125.  
38 Foucault 1977, 160. 
39 Olick 2007, 28–29. 
40 Pakier & Stråth 2012, 4. 
41 Müller 2012, 20.  
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maailmankuvasta ja osallisuudesta yhteiskuntaan rakentuu yksittäisten tiedonmurusten va-

raan, joita on yhdistetty retrospektiivisesti toisiinsa. Frederick Whitlingin mukaan paikallinen 

kansallistunne ja ideologia vaikuttavat kollektiiviseen muistamiseen ja toisinpäin. Nostalgia 

on usein nationalismin kovinta ydintä, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja heidän 

mukanaan yhteisöihin ja politiikkaan. Kollektiiviseen muistoon voi sisältyä toive tai haave 

tulevaisuudesta.42  

 

Peter Burke kritisoi kollektiivisen muistamisen näkemystä, jossa yksilöiden muistot ja koke-

mukset otetaan absoluuttisina totuuksina. Kollektiiviset narratiivit voivat olla ristiriidassa yk-

silön henkilökohtaisten muistojen kanssa. Näin ollen Burkesta merkityksellisempää on poh-

tia, miten yksilöiden muistaminen muuttuu suhteessa viiteryhmään.43 Jeffrey K. Olick huo-

mauttaa artikkelissaan, että kollektiivinen muisto värittyy usein vahvemmin joidenkin ryhmä-

läisten muistikuvilla kuin toisten. Ei ole olemassa vain yhtä historian narratiivia eikä myös-

kään yhtä vallitsevaa kollektiivista muistoa. Hänen mukaansa yleisesti hyväksytyt muistot 

ovat sosiaalista hierarkiaa mukailevia. Tämän vuoksi on tärkeä pohtia, kenen muistoa kollek-

tiivinen muisto vastaa.44  Frederick Whitlingin mukaan muistamisen kulttuurin on oltava lä-

pinäkyvä, muutoin päätös muistamisesta saattaa päätyä joukolle, joka haluaa käyttää historiaa 

hyväkseen omien tarkoitusperiensä saavuttamisessa.45 Yksi haastateltava sanoittaa huolensa, 

jonka mukaan meneillään oleva muutos voi päätyä olemaan vain yhden pienen ryhmän mää-

rittämä ja heidän näkökulmiinsa perustuva. Silloin pyrkimys avoimesta ja tasa-arvoisesta his-

torian käsittelystä ei toteudu, vaan ihmiset ovat saaneet ainoastaan vaihtoehtoisen näkemyk-

sen menneestä. 

 

Kollektiivisen muiston määrittelyä ja tutkimusta on kritisoitu, ja siihen liittyy tiedeyhteisön 

sisällä kiistanalaisuuksia. Olickin mukaan osa tutkijoista pitää kollektiivista muistamista ka-

navana subjektiiviseen individualismin pönkittämiseen, sillä kokemukset ovat saaneet hyväk-

synnän vain muutamalta ihmiseltä, vaikka ne liitetäänkin osaksi suuremman joukon näke-

mystä.46 Historiankirjoituksista vastuussa eivät ole enää ainoastaan historioitsijat, sillä 

 
42 Whitling 2012, 92. 
43 Burke 1997, 44, 47.  
44 Olick 2007, 24. 
45 Whitling 2012, 91.  
46 Olick 2007, 18.  
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kokemukset ja etenkin etnisten yhteisöjen menneisyydestä kirjoittavat ovat pääsääntöisesti 

yhteisön jäseniä.47 

 

 

5.2 Kollektiivisen muiston käyttäminen poliittisena instrumenttina 
 
Yksilön identiteetti syntyy yhteydessä ryhmään ja sen jakamaan kulttuuriin. Silti yksilöä ja 

yhteisöä ei voi nähdä yhtenä kokonaisuutena. Ne ovat saman ilmiön kaksi eri puolta, jotka 

tarvitsevat toisiaan kehittyäkseen.48 Heidemarie Uhln mukaan muistamisen prosessi sekä itse 

muisto ovat identiteettipolitiikan ydintä. Identifioituminen vaikuttaa muistojen perspektiiviin, 

mikä tarkoittaa syvempää binääristä erottelua meihin ja teihin. Hän jatkaa mainitsemalla 

muistojen huomioivan kansallistunteen, sillä ne muovautuvat kertomaan menneisyydestä vii-

teryhmälle sopivan ideologian kautta, johon kansallistunne vaikuttaa. Toisinaan on haastavaa 

erottaa, mikä on yhteisesti jaettua historiatietoisuutta ja mikä on ollut alkujaan vain yksittäis-

ten henkilöiden kokemusta ja siitä muodostunutta tarinaa.49 Haastateltavista suurin osa on ki-

puillut aikanaan identiteettinsä kanssa. Samanmieliset ihmiset ovat löytäneet toisensa aktivis-

tiryhmän kautta, ja samaistumispinta on tarjonnut identifioitumisen mahdollisuuden.  

 

Frederick Whitling kertoo kielen luovan kuvaa maailmasta ja tekevän rajat sen ymmärryk-

selle. Muistot ovat väistämättä retrospektiivisiä. Historia ja muistot noudattavat yhteiskunnan 

trendejä vahvistaen tiettyjä narratiiveja, karrikoiden toisia ja unohtaen kolmansia.50 Kieli on 

osa menneisyyttä ja nykyisyyttä. Puhetapa ja viestin välittäminen kertovat etnisyydestä, luo-

kasta, sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Muistamisen prosessin aikana vuoro-

puhelu ottaa vaikutteita kaikkialta ympäröivästä.51 Kieli on itsessään muistamisen instru-

mentti. Sen avulla tieto varastoituu yksilöiden mieliin ja järjestäytyy siellä uudelleen. Kielen 

välityksellä tieto myös siirtyy yhteisössä eteenpäin. Olickin mukaan ilmaisutavat ja kommu-

nikaatio vaikuttavat muistojen jäsentelyyn sekä niiden yksilöiden ja yhteisön rakentaman 

maailmankuvan nyansseihin.52 Grönlanti on kaksikielinen saari. Monien kotikielenä on 

 
47 Elenius 2012, 299. 
48 Olick 2007, 29.  
49 Uhl 2012, 81, 83. 
50 Whitling 2012, 90–91.  
51 Summerfield 2018, 127.  
52 Olick 2007, 29.  
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grönlanti ja virallisena kielenä tanska. Kielikysymykset ovat läsnä joka päivä, sillä kielillä on 

eriävät käyttötarkoitukset Grönlannissa ja niiden välillä vallitsee edelleen hierarkia. 

Tutkijakaksikko Malgorzata Pakier ja Bo Stråth selittävät historian vaihtoehtoisten narratii-

vien olevan yhteiskunnallisen kritiikin muoto. Uudenlaiset menneisyyden perspektiivit ko-

koavat yhteisön muistoja ja näkemyksiä samaan tapaan aikaa ja yhteiskuntaa peilaavan meka-

nismin kautta.53 Penny Summerfield kirjoittaa yleisesti hyväksytyn historiankäsityksen vai-

kuttavan yksilön ajatuksiin historian kulusta. Yksilöiden muistot eivät ole sidottuja yleiseen 

narratiivin, vaan toisinaan muistot voivat olla jopa sen kanssa ristiriidassa. Tällöin yleinen kä-

sitys voi olla kritiikin laukaisijana erottaen muistoja entisestään.54 Johtavaa narratiivia kriti-

soivat haastateltavat ovat reflektoineet ajatuksiaan opetetusta historiasta, ja heidän kommen-

teistaan syntyy käsitys, että he haluavat olla kaikkea tanskalaisten opettamaa vastaan. Tutkija 

Kalle Pihlainen summaa kollektiivisen muiston olevan arkipäiväistä ja -kielistä käsitystä 

menneisyydestä, mikä luo laajemman historiatietoisuuden ulottuvuuden. Näkökulmien mää-

rän lisääntyminen yhteiskunnassa heikentää lähes poikkeuksetta yleistä narratiivia. Prosessi 

voi edetä molempiin suuntiin. Se voi perustua tarpeeseen heikentää johtavaa narratiivia tai 

puolestaan vaihtoehtoiset selitysmallit voivat syntyä kuin itsestään rapistaen johtavan narra-

tiivin uskottavuutta. Arkikäsitys historiasta rakentuu yksilöiden ja yhteisöiden menneisyyden 

representaatioista.55  

 

Lars Eleniuksen mukaan muistojen jakaminen on kirvoittanut historiantutkijoiden ohella vä-

hemmistöön kuuluvia ihmisiä kertomaan ja kirjoittamaan kokemuksistaan. Tiedon välittämi-

nen ja poliittiset kannanotot ovat muokanneet käsityksiä historiasta ja auttaneet ymmärtä-

mään, että historiatietoisuutta on mahdollista muovata nykyisyydestä käsin.56 Grönlannissa 

täydennetään parhaillaan inuiittien historiaa. Aikalaismateriaalien puutteellisuuden takia his-

torian kertojat pyrkivät luomaan jonkinlaista kokonaiskuvaa menneisyydestä. Monet histori-

aan liittyvät projektit ovat populaarikulttuurisia, joten faktan ja fiktion raja jää häilyväksi. Pa-

kier ja Stråth tuovat esiin historian poliittisen voiman, jossa yhdistyvät manipulaatio sekä 

halu vaikuttaa. Heistä vapaissa maissa muistojen ja historian uudenlainen sanoittaminen tulee 

olla sallittua. Kuitenkin on syytä punnita, mitä kerronnalla halutaan saavuttaa.57 Suurin osa 

 
53 Pakier & Stråth 2012, 6. 
54 Summerfield 2018, 119. 
55 Pihlainen 2011, 5.  
56 Elenius 2012, 299. 
57 Pakier & Stråth 2012, 11, 13. 
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haastateltavista antaa olettaa, että heidän tarkoituksensa on kertoa totuus historiasta, joka on 

ennen jäänyt kertomatta.  

 

 

5.3 Nationalismin ja kansallistunteen monet määritelmät 
 
Nationalismille ei ole tarkkarajaista määritelmää, vaan se saa erilaisia piirteitä tutkijan ja tut-

kimusalan myötä. Benedict Andersonin mukaan nationalismin keskiössä on kuvitellut yhtei-

söt. Hänestä kyseessä ei ole ideologia, vaan nationalismi on ennemmin sukulaisuuden kal-

taista jaettua kokemusmaailmaa. Andersonin mielestä selkeää reseptiä nationalismiin tai sen 

ilmenemismuotoihin ei ole. Hänestä se kuitenkin toimii toiveiden mahdollistajana ja yhteisön 

järjestäytymisen peruspilarina. Sen tuottamat arvot ja rituaalit synnyttävät perustan, jonka va-

raan yhteiskuntaa yhdistävät rakenteet voi kasata. Kansallistunteen jakavissa yhteisöissä on 

riitoja ja konflikteja niin kuin missä tahansa ryhmässä. Nationalismi on kuitenkin arvona niin 

syvälle yhteiskunnan ja yhteisön rakenteisiin juurtunut, että lopulta tavoite yhteisestä hyvästä 

voittaa erimielisyydet.58 Ernest Gellnerin määrittelemä nationalismista poikkeaa Benedict 

Andersonin kuvitelluista yhteisöistä. Hänen mukaansa nationalismi synnyttää kansakuntia 

myös sellaisiin paikkoihin, joissa niitä ei luonnollisesti ole. Gellnerin eriävä määritelmä on 

omiaan tutkielmani teorian valinnassa, sillä hän nostaa esille pienten yhteisöjen kollektiivi-

suuden nationalismin muotona, vaikkei yhteisöillä ole itsenäistymispyrkimyksiä. Hänestä na-

tionalismia ei tule määritellä aitona tai keksittynä, vaan enemmin keskittyen sen luovuuteen 

ja ilmentymistapoihin. Gellnerin näkemys on luonteeltaan eurosentrinen ja etnisyydellä pe-

rusteltava.59 

 

Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen esittelevät puolestaan nationalismin kulttuurisena proses-

sina, joka luo yhteyksiä ihmisten välille. Nationalismi on heistä ideologia, jolla on poliittisia 

päämääriä. Se on syvään rakennettua tunnetta jakamisesta. Käsite on abstrakti ja tieteenaloja 

läpileikkaava.60 Uudempi nationalismin tutkija Umut Özkirimli pitää nationalismia haaveiden 

mahdollistajana. Historia on osoittanut, että yhteisöt ovat saaneet muutoksia aikaan nationa-

listiseen ideologiaansa tukeutuen.61 Eric Hobsbawm näkee politiikan ja kansan yhtenä. 

 
58 Anderson 2006, 39, 41. 
59 Gellner 1997, 5–8. 
60 Pakkasvirta 2005, 9.  
61 Özkirimli 2010, 107. 
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Nationalismi vaatii valtiota tai rakenteita ylläpitävää voimaa. Poliittinen läsnäolo on suurin 

syy, jonka vuoksi nationalismi eroaa muista identifioitumisen lokeroista. Hän käsittääkin na-

tionalismin olevan selkeästi yhteydessä poliittiseen vaikuttamisen ja näin ollen myös histo-

rian käyttöön.62 Tutkielmassani sivuutan Hobsbawmin näkemyksen siitä, että nationalismi 

olisi aina yhteydessä valtioon, sillä alkuperäiskansojen kansallistunnetta on tutkittu verrattain 

vähän. Näin ollen tutkielmassani käsitelty nationalismi on kansallistunnetta ja me-henkeä, 

jonka päämääränä voi olla itsenäinen valtio tai vain kansan aseman ja yhteishengen paranta-

minen.  

 

Anthony D. Smith määrittelee nationalismin ideologisena liikkeenä, jonka tavoitteena on saa-

vuttaa yhteisölle autonomia. Yhteisölle merkityksellistä on etenkin yhteinen identiteetti, joka 

muodostuu pääsääntöisesti jaetun kulttuurin ja sen traditioiden ympärille. Smith alleviivaa 

Hobsbawmin tapaan historian käytön merkittävyyttä nationalisteille yksilöinä ja ryhmänä. 

Kansallishenkiset muistot eivät ole totuudenmukaista tietoa tapahtuneesta, sillä ne ovat osin 

myös täysin keksittyjä. Hänen mukaansa yhteisöllä ei tarvitse olla jaettua mielikuvaa men-

neestä, vaan pelkästään abstrakti usko jaettuun näkemykseen on riittävä. Historioitsijoiden 

tutkimustulokset toimivat usein kansallisaatteen kannattajille inspiraationa.63 Smithin argu-

mentti kannattelee tutkielmani teoriakombinaation perustelua, sillä nationalistinen ideologia 

käyttää kollektiivisesti hyväksyttyjä muistoja ja ajatuksia me-hengen luomiseen.  

 

 

5.4 Siirtomaanationalismin kehittyminen 
 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen siirtomaissa alkoi kyteä ajatus nationalismista ja oman 

valtion rakentamisesta. Benedict Anderssonin mukaan on tyypillistä, että muutosta ajavat 

etenkin nuoret ja koulutetut yksilöt. Heitä yhdistää toiminnan ja ajatusten dynaamisuus, edis-

tys, kollektiivinen idealismi sekä vallankumouksellisuus. Oppinsa nämä nuoret saivat siirto-

maavaltioiden rakenteista, joten länsimainen koulutus on ollut avain asemassa postkoloniaali-

sen nationalismin nousussa. Esimerkiksi Etelä-Amerikan valtioissa toisen sukupolven natio-

nalistit ovat ottaneet roolin aiempien sukupolvien kokemien vääryyksien muistuttajina. Histo-

ria muodostuu valinnoista: mitä muistetaan ja mitä puolestaan unohdetaan.64 Grönlantilaisia 

 
62 Hobsbawm 1992, 10. 
63 Smith 1998, 67, 109, 120–121. 
64 Anderson 2006, 172–173, 271. 
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aktivisteja sekä heidän toimintansa tarkoitusta voi kuvailla Anderssonin esimerkin mukai-

sesti, sillä he ovat nuoria ja kouluttautuneita aikuisia, jotka haluavat sovittaa menneisyyden 

vääryyksiä. Anderson alleviivaa kansalaisista nousevaa halua muistuttaa historian pimeästä 

puolesta. Menneisyyden menetykset ja kansaan kohdistuneet vääryydet koskettavat yhteisöjä 

yhdistäen heitä entisestään. Toisaalta yhteisöiden lähentyminen syventää tavallisesti kuilua 

toisiin ryhmiin.65 Antropologi Thomas Hylland Eriksen selittää kansallistunteen vaativan 

eroja ihmisryhmien välille, sillä silloin oman ryhmän erityispiirteet erottautuvat selvemmin.66 

Timo Kaartisen mukaan alkuperäiskansojen nationalismi saa vaikutteita kolonialismista, de-

kolonisaatiosta ja yleisemmin historiasta. Kansallinen ideologia luo myös uudenlaista mi-

nuutta yhteisön yksilöille heidän omaa sekä kansallista identiteettiään vahvistaen.67 Anderson 

tarjoaa useita tarkasteluvaihtoehtoja nationalismiin ja sen rinnalla kulkeviin ilmiöihin. Ihmi-

set määrittelevät ja reflektoivat identiteettiään suhteessa omaan yhteisöönsä läpi elämänsä. 

Identiteetin tapaan nationalismi muotoutuu kumuloituen eli ollen kansaan kuuluvien henkilöi-

den yhdistävänä tekijänä. Kansallistunteen rakentuminen kaikkine kertomuksineen ja rituaa-

leineen syntyy ylisukupolvisesti.68 Kaartinen esittää modernin tietoisuuden olevan taipuvai-

nen olettamaan, että kehitys on globaalisti samansuuntaista kaikkialla. Näin ei hänestä kuiten-

kaan ole, sillä lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat hyvin poikkeavat ei puolilla maailmaa. Sen 

vuoksi nationalismin kehitykselle ei ole olemassa selvää ennalta määrättyä suuntaa.69 

 

Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa 1990-luvulla nähtiin uudenlaisten poliittisten liikehdin-

töjen nousua. Identiteettipolitiikka tuli osaksi valtioiden päätöksentekoa. Kollektiivisen muis-

tamisen lisäksi myös nationalismin tutkimuskenttä laajeni tuoden uusia laveampia määritel-

miä ja muotoja nationalismista esille. Alkuperäiskansat saivat osansa uudesta muutoksesta; 

ensimmäisiä kertoja heidän kansallistunteeseensa herättiin yhteiskuntien tasolta. Siltikin alku-

peräiskansojen nationalismi on vielä vähän tutkittu aihe. Alkuperäiskansoista tutkimusta 

tehny Aslak-Antti Oksanen käsittelee nationalismia traditionaalisen selityksen vaihtoehtona, 

mikä mahdollistaa alkuperäiskansojen kansallismielisen ideologian erottamisen valtiollisesta 

nationalismista. Kansojen poliittisten tavoitteiden ei tarvitse keskittyä vain suvereenin valtion 

 
65 Anderson 2006, 273–274. 
66 Eriksen 1994, 126. 
67 Kaartinen 2005, 326.  
68 Anderson 2006, 278–229.  
69 Kaartinen 2005, 321. 
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saavuttamiseen, vaan tavoitteina voi olla esimerkiksi laajempi itsemääräämisoikeus kieli- tai 

aluekysymyksissä.70  

Inuiitit muiden etnisten ryhmien tapaan alkoivat vaatia tunnustusta heidän kulttuurilleen ja 

alueelleen osana sitä. Teema nousi osaksi eurooppalaista julkista keskustelua 1990-luvulla. 

Grönlantilainen nationalismi alkoi voimistui jo 1960-luvulla, jolloin Grönlannissa oli vahva 

urbanisaatiokehitys meneillään. Inuiitit tarvitsivat yhteisen ja jaetun identifioitumisen muo-

don, jotta he tuntisivat kuuluvansa johonkin uuteen kaupunkiin muuttaessaan. Eriksen selittää 

urbanisaation tarvitsevan yhteisöllisyyttä vahvistavan ideologian, sillä urbanisaation myötä 

uskonto ei enää kyennyt tarjoamaan mobilisoituvalle kansalle yhteisöllisyyden illuusiota. Sil-

loin ansallistunne alkoi ottaa paikkansa ihmisiä yhdistävänä tekijänä.71 

Yhteisöllisyyden rakentamisen lisäksi nationalismi linkittyy kuvitteelliseen poliittiseen yhtei-

söön, jonka tarkoituksena on yllä pitää keksittyä valtiollista suvereniteettia. Ihminen yksilönä 

voi päättää, haluaako kuulua osaksi kansaa ja heidän keskuudessaan jaettua ideologiaa vai ei. 

Nationalismi nähdään yhtenä universaalina arvona politiikassa ja sen sopimuksissa. Nationa-

lismi on etninen ideologia, jossa etnisen ryhmän toivotaan hallitsevan aluetta poliittisesti. 

Eriksenin näkemysten mukaan nationalismi ja etnisyys ovat sosiaalisia konstruktioita, eikä 

niille ole konkreettista perustaa.72 Tutkielmani aineistosta ilmenee, että grönlantilaisen ja al-

kuperäiskansaan kuuluvan määritelmä on häilyvä. Tutkielmassani käytän termiä inuiitti, kun 

kyseessä on alkuperäiskansan jäsen ennen urbanisaation alkua ja termiä alkuperäiskansan jä-

sen, kun tarkoitan saaren modernin ajan inuiittia. Grönlantilainen on puolestaan henkilö, joka 

asuu Grönlannissa. Näiden termien käytölle ei ole tutkimuksellista perustelua, vaan niiden 

tehtävänä on ainoastaan selventää, kenen näkökulmasta on kyse.  

 

On kyse sitten historiallisesta nationalismin kehityksestä länsimaissa tai tuoreemmasta siirto-

maiden kansallistunteen herättämisestä nationalistisen liikkeen muodostumiseen tarvitaan 

historioitsija Miroslav Hrochin mukaan samanlaisia kehitysaskelia kontekstista riippumatta. 

Hän jakaa nationalistisen kansallisliikkeen synnyn ja kehityksen kolmiportaiseksi prosessiksi. 

Ensimmäisellä portaalla paikallinen tutkimustieto kehittyy, minkä keskiössä on eettisesti mer-

kittävä akateeminen tutkimus paikallisesta kielestä, historiasta ja kulttuurista ajatuksella, 

mistä tulemme ja keitä olemme? Seuraavan askeleen ottamiseen kuluu aikaa, sillä 

 
70 Oksanen 2020, 143–144. 
71 Eriksen 1994, 3, 126. 
72 Eriksen 1994, 119–120. 
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tutkimustietoa on täytynyt karttua ennen kuin uusi aktivistien joukko valveutuu levittämään 

sitä saaden lisää ihmisiä nationalististen ajatustensa kannalle. Kolmannella ja viimeisellä por-

taalla ideologia on saavuttanut valtaosan yhteisön jäsenistä puolelleen. Siitä on tullut näkyvä 

ja mukaansatempaava yhteiskunnallinen joukkoliike.73 

 

Nykyajan yhteiskunnallisessa keskustelussa nationalismilla on usein negatiivinen ja eksklu-

siivinen kaiku. Benedict Anderson argumentoi nationalismin kauneuden ja jopa romanttisuu-

den puolesta. Hänen mukaansa se luo luottamusta ja rakkautta oman yhteisöön, sillä nationa-

lismi ei muodostu ainoastaan homogeenisten ja samaan maailmankuvaan uskovien yksilöiden 

välille.74 Anthony D. Smith painottaa asioita, joita nationalismi on saanut aikaan. Se on muun 

muassa auttanut vähemmistökulttuureja taistelemaan oikeuksistaan, legitimitoinut yhteisöjä, 

mahdollistanut historiallisia saavutuksia, taistellut tyrannioita vastaan, levittänyt kansan suve-

reeniutta ja innoittanut talouskasvuun.75 Eri kansat ovat näyttäneet, että nationalismi taipuu 

moneen kansallistunteen rakennuspalasista riippuen. Vain kansa itse voi valita, mitä nationa-

lismin uraa se lähtee kulkemaan. Nationalismi ilmiönä ei ole sama kaikissa maailman kol-

kissa, vaan jokainen kansa voi muokata siitä omiin toimintatapoihinsa ja toiveisiinsa sopeutu-

van ideologian.76 

 

6. Oma asemoitumiseni ja aineistot 
 
Tutkielman idea syntyi Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa, jossa asuin vaihto-opiskelijana 

kymmenen kuukautta vuonna 2020. Ensimmäisen puolen vuoden aikana huomasin, miten 

grönlantimielinen aktivismi oli yllättäen ottanut paikkansa puheenaiheena kaduilla sekä grön-

lantilaisessa mediassa. Keskustelin aiheesta Grönlannin yliopiston Ilisimatusarfikin historian-

laitoksen johtajan kanssa, joka ohjasi minua rajatumman aiheen äärelle antaen kiinnostavia 

lehtiartikkeleita ja aiheeseen liittyvää materiaalia luettavaksi. Sen lisäksi hän kirjoitti minulle 

nimilistan henkilöistä, joihin minun kannattaisi olla yhteydessä, sillä hänen mielestään listan 

henkilöt ovat avaintekijöitä muutospuheen taustalla. Listalla oli myös yhden paikallisen ystä-

väni nimi, jonka tiesin tukevan muutosta Grönlannissa. Päätin aloittaa tutkielmaurakkani 

haastattelemalla häntä, sillä olimme jutelleet aiheesta hänen kanssaan epävirallisesti jo useita 

 
73 Hroch 1985, 23–24. 
74 Anderson 2006, 205.  
75 Smith 1998, 49, 58, 187, 248.  
76 Remy 2005, 61.  
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kertoja aiemmin. Muihin haastateltaviin olin yhteydessä pääosin osaksi Instagramin ja Face-

bookin kautta, vain poliitikon haastattelupyynnön lähetin sähköpostitse. Lähestyin yhteensä 

noin 20 henkilöä. Heistä useat kieltäytyivät aikatauluhaasteiden vuoksi. Muutama pyynnön-

saanut jätti kokonaan vastaamatta. Haastatteluaineistooni koostuu siis kymmenestä haastatel-

tavasta.  
 

Ennen haastatteluprosessin aloittamista minun oli tärkeää pohtia ja selvittää itselleni, että 

voin eettisesti seisoa tutkimusaiheeni ja mahdollisten tulosten takana. Mietin ensimmäisen 

haastattelun kohdalla etenkin sitä, miksi juuri minulla on oikeus tutkia näitä aiheita ja olenko 

oikea henkilö kertomaan näistä asioista? Tällaisten kysymysten käsittely tuntui merkitykselli-

seltä, sillä olin kuullut edellä mainitut kysymykset paikallisten esittäminä kritiikkeinä ulko-

maalaisten tutkimushankkeille. Heidän ääneen lausumansa kysymykset eivät kohdistuneet 

minun tutkielmani tekoon, mutta halusin olla varma, ettei tutkielmani aiheuttaisi vastaavan-

laista polemiikkia myöhemmin. Sen vuoksi kävin haastattelupyynnön esitettyäni lyhyen vies-

tienvaihdon tarkoitusperistäni ja kysyin myös suoraan haastateltavien ajatuksia tutkielman ai-

heesta. Jos koimme haastateltavan kanssa tarpeelliseksi jatkaa tutkimuseettistä pohdintaa pi-

demmälle, teimme sen vielä haastattelun aluksi. Kansalaisuuteni näyttäytyi yhtenä positiivi-

sena tekijänä haastateltaville, jotka kokivat jopa samaistumista suomalaisiin historiamme ja 

kansamme luonteenlaadun takia. Sen lisäksi suomeksi tehtyä tutkimusta grönlantilaisesta yh-

teiskunnasta ja kulttuurista ei ole tehty nimeksikään, joten haastateltavat pitivät kasvavaa tie-

tomäärää toivottavana. Haastateltavilta saamani luottamuksen turvin uskon, että voin tuoda 

tähän tutkimuskeskusteluun uutta näkökulmaa tai ainakin esitellä aihetta uudelle yleisölle. 

Tutkielma on kirjoitettu suomeksi, mutta haastattelut ja niitä tukevat aineistot ovat pääasialli-

sesti englanninkielisiä. Olen pyrkinyt tekemään käännöstyön mahdollisimman säntillisesti, 

jottei tutkielman sisältöön vaikuttavat nyanssit muuttuisi. 

 

 

6.1 Aineistot  
 

Tutkielman aineistona on kymmenen syksyllä 2020 Grönlannissa tehtyä puolistrukturoitua-

haastattelua. Puolistrukturoidut haastattelut ovat vuorovaikutuksessa koottu aineisto, jonka 

erityislaatuisuus on laajemman yhteiskunnallisen kontekstin ja aiheeseen kiinnittyvien teemo-

jen moninaisuuden huomioimisessa. Yksittäinen puolistrukturoituhaastattelu etenee 
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haastateltavan kommenttien ohjaamaan suuntaan, jolloin alkuperäisestä kysymyspatteristosta 

voidaan poiketa.77 Ennen haastatteluita olin perehtynyt grönlantilaiseen historiakäsitykseen ja 

sen mahdollisiin vaikutuksiin sekä yhteiskunnalliseen aktivistiliikehdintään. Minulle oli tär-

keä yrittää ymmärtää haastateltavan ajatuksia osana yhteisöä, yhteiskuntaa ja historiallista jat-

kumoa. 

 

Haastatteluissa toistuvat aiheet historian yksipuolisuudesta ja samalla toiveesta sen moni-

äänistämiseen, omasta positiosta yhteisössä, grönlantimielisyydestä eli kansallistunteesta, 

vastakkainasettelusta meihin ja muihin sekä globalisaatiokehitys. Jokainen haastattelu on 

muotoutunut teemojen puitteissa omanlaisekseen riippuen haastateltavan elämänkokemuk-

sista ja maailmankuvasta. Kaikki kymmenen haastateltavaa ovat tavalla tai toisella osallisina 

Grönlannissa vuonna 2020 alkaneessa yhteiskunnallisessa liikehdinnässä, jonka tavoitteena 

on muun muassa tuoda yleisen historianarratiivin rinnalle vaihtoehtoisia kokemuksiin perus-

tuvia totuuksia, ja niiden tiedostamisen kautta saavuttaa ”mielellinen dekolonisaatio”. Haasta-

teltavat käyttävät englanniksi termiä mental decolonization, jolla he tarkoittavat rakenteelli-

sen kolonisaation ymmärtämistä ja huomioimista osana yhteiskuntaa. Heidän mukaansa ra-

kenteiden tiedostamisen kautta on mahdollista muokata grönlantilaisesta yhteiskunnasta oma-

ehtoisempi ja sen myötä irtautua totutuista rakenteista. 

 

Osa haastateltavista identifioituu aktivisteiksi, kun taas toiset ovat enemmän taustavaikuttajia 

luoden liikkeelle tieteen ja taiteen keinoin materiaaleja, jotka toimivat uuden historiatulkin-

nan argumentteina. Joukkoon mahtuu tutkija sekä muutama tutkijan urasta haaveileva opiske-

lija, jotka tuovat tutkimuskirjallisuuden ja -kritiikin osaksi haastatteluja. Haastateltavien jou-

kosta erottuu poliitikko, jonka myötä ilmiö hahmottuu myös reaalipoliittisesta näkökulmasta. 

Näkyvimpien aktivistien ryhmää Grönlannissa on lähes mahdotonta rajata tai laskea, mutta 

arvelen kuulopuheiden, saamieni nimilistojen ja havaintojeni perusteella merkittäviä vaikutta-

jia olevan noin parikymmentä. Lukumäärä huomioiden tutkielman aineistona oleva haastatel-

tavien joukko on kattava ja kykenee antamaan suuntaviivoja ilmiön ymmärtämiseen. 

 

Tutkielmaa lukiessa on hyvä pitää mielessä haastateltavien joukko, sillä he eivät edusta aja-

tuksiltaan kaikkia grönlantilaisia. Ottaen huomioon kaikki grönlantilaiset, on aktivistien 

joukko verrattain pieni. Haastatteluissa esille nousseet teemat ja totuutena pidetty historia on 

 
77 Hirsjärvi & Hurme 2015, 47. 



 24 

subjektiivista ja haastateltavien sanoittamaa, jolloin jotkut aiheet nousevat selvemmin esille 

ja toiset jäävät taka-alalle syystä tai toisesta. Kerrontaperspektiivien lisäksi jokaisella haasta-

teltavalla on myös oletettavasti ollut henkilökohtainen syynsä osallistua tutkielmaprosessiin. 

Nämä syyt eivät tule haastatteluista esille.  

 

Kymmenestä haastateltavasta seitsemän on naisia, kaksi miehiä ja yksi muunsukupuolinen. 

Heidän ikäjakaumansa on 18-vuotiaasta 55-vuotiaaseen; suurin osa haastateltavista on synty-

nyt 1990-luvun tienoilla. Kaikki haastateltavat asuivat haastatteluhetkellä Nuukissa, Grönlan-

nin pääkaupungissa. Haastateltavista useat ovat kotoisin Grönlannin muista kaupungeista tai 

kylistä. Lähes kaikkia haastateltavia yhdistää kokemus ulkomailla asumisesta, mikä myös il-

menee haastatteluista. Benedict Andersonin mukaan tyypillisesti nuoret ja koulutetut pyrkivät 

muuttamaan maailmaa tehden siitä menneisyyttä paremman. Heitä yhdistävinä tekijöinä ovat 

toiminnan ja ajatusten dynaamisuus, edistys, kollektiivinen idealismi sekä vallankumoukselli-

suus.78 Nämä piirteet on huomattavissa haastateltavista, etenkin heistä, jotka voi lukea kuulu-

vaksi aktivistien joukkoon. 

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa teemat ja aiheet ovat valmiiksi mietittyjä, mutta ne eivät 

ole tarkasti rajattuja. Tällöin haastattelu tarjoaa ennalta määrittelemättömiä tarinoiden kaaria 

ja aihekulkuja.79 Taitelijoiden tarinat liittyvät pääsääntöisesti yhteiskunnalliseen vaikuttami-

seen, kun taas haastattelemani opiskelijat viittaavat akateemisiin teoksiin reflektoiden niitä 

kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa historian kulusta. Ennen haastateltavien ja valittujen teemojen 

lukkoon lyömistä mietin teemojen merkitystä haastateltaville, jotta heillä riittää kerrottavaa ja 

näkökulmia aiheisiin liittyen. Puolistrukturoidulle haastattelulle ominaista on antaa haastatel-

tavalle vapaus luoda omaehtoista kerrontaa ja samalla mahdollistaa jopa valitun teeman vaih-

taminen.80 

 

Haastateltavat kertovat tapahtumista ja asioista muistojensa mukaan. Haastatteluhetki ja ny-

kyisyyden konteksti vaikuttavat kuitenkin niihin. Muistitieto saa aikaan sen, että haastatelta-

vat hyppivät menneisyyden ja nykyisyyden välillä verraten niitä toisiinsa. Ajallisen konteks-

tin vaihtaminen synnyttää haastateltaville uusia tarinoita, jolloin haastattelujen teemat ja 

 
78 Anderson 2006, 172. 
79 Ruusuvuori 2005, 11. 
80 Ruusuvuori 2005, 11. 
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näkökulmat vaihtuivat nopeastikin. Muistitieto rakentaa mielikuvaa historiasta ja on yhtey-

dessä haastateltavan yhteisöön.81  

 

Haastateltavien käsitys menneisyydestä on pääkohdiltaan kollektiivisesti jaettua, mutta näke-

myksistä ilmenee myös kiistanalaisuutta sekä yksilöllisyyttä. Kaikki haastateltavat eivät usko 

samoihin historian narratiiveihin tai nykyisyydessä omaksuttuihin käsittely ja vaikutuskeinoi-

hin. Jotkut jopa kritisoivat muiden haastateltavien radikaaleimpia näkemyksiä kertoen oman 

tarinansa tapahtuneesta hyvin eri sävyisenä kuin muut haastateltavat. 

 

Kaikki haastateltavat tietävät toisensa, mikä on lähes väistämätöntä 58 000 asukkaan Grön-

lannissa ja sitäkin yleisempää 18 000 asukkaan Nuukissa. Tutkielman tekijänä en paljastanut 

haastateltaville muiden osallistujien nimiä, joten jos heillä on toisistaan tieto, on se saatu 

muista lähteistä. Pienelle kaupungille tyypillisesti Nuukissa ihmiset ovat tietoisia asioista 

näkö- ja kuulohavaintojen perusteella. Myös minä pääsin paremmin selville haastateltavien 

ystävyyssuhteista törmätessäni heihin usein Nuukin kaduilla. Haastateltavien joukossa on ak-

tivistiryhmän ydinjäseniä, joiden näkemykset ovat lähes yhdellä suulla kerrottuja, sillä he 

ovat keskustelleen teemoista keskenään paljon. Tämän ryhmän ulkopuoliset henkilöt ovat 

muodostaneet maailmankuvansa ja ajatuksen historiasta itsenäisemmin. 

 
 
6.2 Kuvaukset haastateltavista 
 
Ensimmäinen haastateltava on opiskelija ja muusikko 1996. Hän oli minulle entuudestaan 

tuttu henkilö. Hän on grönlantilainen yliopisto-opiskelija, joka on suorittanut kandidaatintut-

kintonsa Tanskassa. Hänen äitinsä on grönlantilainen ja isänsä tanskalainen. Ihmiset tuntevat 

hänet Nuukissa musiikillisena monilahjakkuutena ja näkyvänä yhteiskunnallisena keskusteli-

jana. Tanskassa asuessaan hän osallistui useisiin paneeleihin tuoden keskusteluihin grönlanti-

laisen näkökulman. Hänen varttui Grönlannin toisiksi suurimmassa kaupungissa Sisimiutissa. 

Siellä hän työskenteli lukio-opiskelun ohella paikallisoppaana kiinnostuen samalla Grönlan-

nin historiasta. Kotona opiskelija ja muusikko 1996 yritti ottaa perhehistoriallisia aiheitta äi-

tinsä kanssa puheeksi, mutta äiti ei halunnut keskustella menneisyydestään lapsensa kanssa. 

Opiskelija ja muusikko 1996 päätti alkaa selvittää itsenäisesti paikallishistorian tapahtumia ja 

 
81 Teräs 2010, 165, 167. 
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niiden vaikutuksia ihmisiin. Hän suorittaa parhaillaan Grönlannin yliopistossa maisteritutkin-

toaan, ja hänen toiveenaan on työskennellä tulevaisuudessa samaisessa yliopistossa sosiaali- 

ja kulttuurihistorian tutkijana. Muista haastateltavista opiskelija ja muusikko 1996 ystäväpii-

riin kuuluvat elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1990, muusikko 1998 ja opiskelija 1980. He kuu-

luvat muusikko 1998 lukuun ottamatta puolijärjestäytyneeseen aktivistiliikkeeseen.  

 

Opiskelija 1980 muutti sovittua haastatteluaikaa useita kertoja, tunteja tai jopa päiviä eteen-

päin. Haastattelun jälkeen hän kertoi halunneensa testata tarkoitusperääni, sillä hän on aiem-

min joutunut toisinaan pettymään haastattelijan ymmärtämättömyyden tai agendan vuoksi. 

Opiskelija viimeistelee toista korkeakoulututkintoaan Grönlannin yliopistossa. Aiemmin hän 

on asunut ja opiskellut Tanskassa. Hänellä on grönlantilaiset vanhemmat, joista etenkin isällä 

on ollut hyvin kriittinen suhtautuminen tanskalaisten läsnäoloon ja heidän saarelle jättämään 

kolonialistiseen perintöön. Opiskelijan intohimona on grönlantilainen politiikka ja yhteiskun-

nalliset rakenteet. Hänen halunsa vaikuttaa yhteiskuntaan kumpuaa lapsuudenkodista. Enää 

opiskelija ei usko, että muutos voisi tapahtua yhteiskunnan poliittisten rakenteiden sisältä, 

siksi hän osallistuu aktivistiseen toimintaa. Opiskelijasta tutkimus ja informaation välittämi-

nen ovat yhteiskunnallisen muutoksen kulmakiviä. Opiskelijalla on kaksi lasta, jotka hän on 

pyrkinyt kasvattamaan ”mieliltään dekolonisoiduiksi”. Hänen ystäväpiiriinsä kuuluvat haasta-

teltavista opiskelija ja muusikko 1996:n lisäksi elokuvaohjaaja 1987 ja taiteilija 1990.  

 

Kolmantena haastateltavana on vuonna 1990 syntynyt taiteilija. Hän äitinsä on grönlantilai-

nen ja isä tanskalainen. Heidän perheessään grönlannin puhuminen oli kiellettyä, koska isä ei 

ymmärtänyt sitä. Taitelija on opetellut grönlannin itsenäisesti aikuisiällä, jotta hän voi käyttää 

kahden lapsen äitinä grönlantia heidän kotikielenään. Taitelijalle nuoruusvuodet olivat haas-

tavia, ja silloin hän mietti identiteettiään. Toistuvasti hänelle kerrottiin, että nuoruuteen kuu-

luu vaikeus oman paikan löytymisestä. Aikuisena hän on yhdistänyt nuoruuden kipuilun liit-

tyneen inuiitti-identiteetin ristiriitaisuuteen, etenkin kun hän on sisaruskatraastaan ainut sel-

keästi inuiittipiirteinen. Taitelija on suorittanut peruskoulun, jonka jälkeen hän alkoi tatuoi-

jaksi. Hän asui muutaman vuoden Tanskassa ennen kuin saapui takaisin Grönlantiin ja alkoi 

opetella itsenäisesti traditionaalisten inuiittitatuointien tekemistä. Hän on reissannut Kanadan 

arktisella alueella ja maorien luona oppiakseen lisää traditionaalisista tatuoinneista. Grönlan-

nissa hänet tunnetaan ensimmäisenä tatuointikulttuurin uudelleen herättäjänä sekä mielipide-

vaikuttajana. Ennen haastattelua olin käynyt hänen kanssaan yhden pidemmän keskustelun. 
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Taitelija 1990 on aktivisti, joka on liittynyt samojen kiinnostuksenkohteiden vuoksi osaksi 

kaveripiiriä, jossa ovat muusikko ja opiskelija 1996, elokuvaohjaaja 1987 ja opiskelija 1980. 

 

Kesken taitelija 1990 haastattelun meidän kanssamme samaan kahvilaan saapuu elokuvaoh-

jaaja 1987. Päätän yhdistää haastattelut siten, että jatkamme ensin keskustelua kolmisin, 

jonka jälkeen jäämme vielä elokuvaohjaajan kanssa kaksin saattamaan haastattelun loppuun. 

Ryhmähaastattelu luo haastateltavien välille dialogin, joka lisää näkökulmien syvyyttä eri ta-

valla kuin vain minun ja haastateltavan välinen kanssakäyminen.  

 

Elokuvaohjaaja 1987 on vuonna 2020 yksi näkyvimmistä vaikuttajista Grönlannissa. Hän on 

grönlantilaisäidin ja tanskalaisisän tytär. Elokuvaohjaajan lapsuudenperheen grönlantilaishis-

toriaa näkyvillä pitävä kasvatus on ollut erilainen muihin haastateltavien perheisiin verrat-

tuna, sillä elokuvaohjaajan tanskalaisisä on Grönlannin historian ja kulttuurin tutkija. Isä on 

opettanut tyttärelleen moniäänisempää grönlantilaishistoriaa oman innostuksensa myötä. Elo-

kuvaohjaaja on kahden lapsen äiti. Hän on asunut elämänsä aikana vuoroin Nuukissa ja Tans-

kan eri kaupungeissa. Hän kokee kahden kulttuurin välillä elämisen rikkautena, ja hänen toi-

veenaan on, että nämä kulttuurit voisivat olla tasa-arvoisia niin kuin ne ovat hänen perhees-

sään. Elokuvaohjaaja 1987 on kouluttautunut Tanskassa ja nykyään hän on täyspäiväinen elo-

kuva-alan moniosaaja ja ammattipuhuja. Aiemmin esille tulleen aktivistiystäväporukan li-

säksi elokuvaohjaajan lähipiiriin kuuluu muusikko 1998.  

 

Taitelija 1971 on vanhemman polven aktivisti, joka on taustavaikuttajan roolissa 2020-luvun 

aktivistiliikkeessä. Hänen äitinsä on grönlantinen ja isä sekä isäpuoli ovat tanskalaisia. Taite-

lija oppi vasta aikuisiällä tuntemaan biologisen isänsä. Uusperhearki vei taitelijan äidin ja isä-

puolen uusperheineen asumaan Tanskaan. Tällöin seitsemänvuotias taiteilija päätti muusta 

perheestä poiketen jäädä asumaan Nuukiin. Ensin hän oli sijoitettuna lastenkotiin, ja sieltä 

hän muutti sukulaistensa luokse asumaan. Korkeakoulutettu taiteilija on asunut useissa eri 

maissa. Opiskellessaan yhtä tutkintoaan Kokkolassa hän ymmärsi paljon omasta identiteetti-

kipuilustaan asuessaan suomen- ja ruotsinkielisten jakamassa yhteisössä. Taitelijan työt ovat 

niittäneet arvostusta niin kotisaarella, Tanskassa kuin laajemminkin Euroopassa. Taiteen li-

säksi hänet tunnetaan Grönlannissa kieliaktivistina. Taitelijalla on kolme nuorta aikuista lasta. 

Muut haastateltavat tietävät taitelijan, mutta hän ei kuulu kenenkään heistä lähipiiriin.  
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Seuraavan haastattelun teen tulkkien avulla Grönlannin parlamenttitalolla Inatsisartussa, sillä 

vuorossa on poliitikko 1964 haastattelu. Hänen molemmat vanhempansa ovat grönlantilaisia, 

ja hän on elänyt elämänsä poliittisia uravuosia lukuun ottamatta samaisessa vähän yli 1000 

asukkaan kylässä Nuukin eteläpuolella. Hänen omien sanojensa mukaan kotikylässäkin on 

liikaa ihmisiä. Poliitikko eroaa muista haastateltavista eniten, sillä hän ei näe historian tai ko-

lonisaation aikaisten rakenteiden olevan Grönlannin kehitystä määritteleviä tekijöitä, jopa 

päinvastoin. Hän mukaansa vaikeudet kasvattavat luonnetta, ja se on erityisen tärkeää, kun 

elää arvaamattoman luonnon ympäröimänä jäätikön peittämällä saarella. Poliitikko ei ole ko-

vinkaan suosittu muiden haastateltavien keskuudessa. Hänen mielipiteensä ja toimintatapansa 

edustavat vanhempaa sukupolvea – tai ainakin sellaisia näkemyksiä, joita nuoremmat haasta-

teltavat liittävät vanhempiin sukupolviin. Poliitikko on edelliseltä ammatiltaan poliisi, ja hä-

nen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Koko haastattelun ajan poliitikko puhuu grön-

lantia, näin hän esiintyy aina julkisesti. Poliitikon haastattelu on muihin puolistrukturoituihin 

haastatteluihin verrattuna kankea, sillä hän sai haastattelukysymykset itselleen ennen tapaa-

mistamme. Haastattelun alussa minulle kerrotaan, ettei poliitikko ole saapumassa paikalle. 

Sen sijaan kysymyksiin vastaavat hänen kaksi poliittista-avustajaansa. Ensimmäisen kysy-

myksen jälkeen neuvotteluhuoneen ovi käy ja poliitikko saapuu paikalle. Tästä eteenpäin 

avustajat toimivat tulkkeina. Etenkin haastattelun alussa poliitikko vastaa kysymyksiin kuin 

toisen maan edustajalle kansainvälisissä neuvotteluissa. Haastattelun edetessä vastaukset al-

kavat mukautua persoonallisemmiksi ja poliittinen rooli hälvenee. Haastattelun päätyttyä po-

liitikko vaihtaa kielen sujuvaan englantiin. 

 

Seitsemäntenä haastatteluvuorossa on taiteilija 1985. Hän on haastateltavista ainut, jonka äiti 

on tanskalainen ja isä grönlantilainen. Hän on kasvanut muuttaen Grönlannin ja Tanskan vä-

lillä, minkä lisäksi hän on asunut ainakin kahdessa muussa maassa. Taitelijan grönlantilaista 

identiteettiä ja ulkopuolisuuden kokemusta on määrittänyt grönlannin kielen osaamattomuus 

ja skandinaavinen ulkonäkö. Asuessaan Lontoossa hän ikävöi arktista saarta ja sen tarinoita, 

joten hän alkoi ottaa niistä selvää. Ensin siitä muodostui vain harrastus, jotta Grönlannin his-

toria ja kulttuuri tulisivat hänelle tutummiksi. Pian hän oivalsi, että projektissa on ainesta 

isompaan; hän alkoi kirjoittaa ja kuvittaa kirjaa Grönlannin monstereista. Hänen omatoimi-

nen selvitystyönsä hänelle kerrotuista ihmisten ympärillä tapahtuneista yliluonnollisista tari-

noista ja niihin yhdistävistä hahmoista mainitaan muissakin haastatteluissa. Taitelijan kirjoit-

tamien ja kuvittamien tarinoiden kautta menneisyys on tullut enemmän osaksi tätä päivää. 

Taiteilijan toive syvemmästä tarinoiden omistamisen tunteesta on osaltaan täyttynyt, sillä 
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nykyään lapset sekä aikuiset skaalaavat takavuosien tarinoita monstereista heidän nykypäivän 

arkeensa. Taitelija on muille haastateltaville tuttu Nuukin kaduilta, mutta ainakaan minun tie-

dossani ei ole läheisempää ystävyyttä kenenkään toisen haastateltavan kanssa.   

Kolmanneksi viimeisenä haastatteluvuoron saa haastateltavista nuorin, lukiolainen 2001. Hän 

on grönlantilaisvanhempien tytär pohjoisgrönlantilaisesta kaupungista. Nykyään hän asuu yk-

sin Nuukissa, jossa hän suorittaa lukion viimeistä vuotta. Muutettuaan Nuukiin hän hämmäs-

tyi, miten kansainvälinen Nuuk on ja miten pienessä roolissa inuiittien perinteinen elintyyli 

pääkaupungissa onkaan. Lukiolainen vietti vaihtovuoden Yhdysvalloissa, jossa hän kiinnostui 

entisestään omista juuristaan. Siellä koti-ikävä ja grönlantilaiset normit saivat uusia merkityk-

siä. Nykyään Nuukissa skandinaavispiirteinen inuiitti joutuu kohtaamaan paljon ulkonäköön 

perustuvia ennakkoluuloja etnisyydestään. Nuorelle yksinasuvalle se on ollut aika ajoin ras-

kasta. Lukiolainen on omassa ikäryhmässään näkyvä sosiaalisen median vaikuttaja, joka ja-

kaa ajatuksiaan ja muiden julkaisuja kanavillaan toivoen niiden vaikuttavan myös kanssa ih-

misiin. Vaikka hän on sosiaalisesta mediasta tuttu, ei hän ole muille haastateltaville nimeä ja 

kasvoja tutumpi. 

Muusikko 1998 edustaa nuorena miehenä haastatteluaineistossa vähemmistöä. Hänen äitinsä 

on grönlantilainen ja isä marokkolainen. Hän ei koskaan oppinut tuntemaan isäänsä, sillä 

muusikon ollessa lapsi alkoi hänen isänsä vankilakierre. Perheen arkea ovat siivittäneet mo-

nenlaiset sosiaaliset ongelmat yksinhuoltajaäidin alkoholismista muusikon teini-iän koditto-

muuteen. Muusikko on asunut useissa kylissä ja kaupungeissa ympäri Grönlantia. Sen lisäksi 

hän on asunut lyhyen hetken Tanskassa. Muusikko on yksi tunnetuimmista henkilöistä koko 

Grönlannissa. Hänen kappaleensa ovat saaneet ihmisiä ajattelemaan ja käymään uudenlaisia 

keskustelua grönlantilaisesta yhteiskunnasta sekä historian tanskalaisnarratiivista. Sen lisäksi 

muusikko on suosittu puhuja, joka saa esiintymispyyntöjä niin poliitikkojen, vankien kuin 

lastenkin tapahtumiin. Vaikuttavuudestaan huolimatta muusikko ei koe olevansa aktivisti. 

Muusikko on yhden lapsen isä. Hänen ystäväpiiriinsä haastateltavista kuuluvat elokuvaoh-

jaaja 1987 sekä muusikko ja opiskelija 1996.   

Viimeisen haastattelun tein Suomesta etäyhteyden välityksellä. Haastateltava, tutkija 1986, 

on haastatteluhetkellä Kööpenhaminassa, jossa hän on aiemmin asunut ja opiskellut. Tutkija 

tulee grönlantilaistanskalaisesta perheestä, jossa äiti on grönlantilainen ja isä tanskalainen. 

Muista haastateltavista poiketen tutkija ei kerro kovin paljon henkilökohtaisista asioistaan. 

Haastattelu etenee asiasisältöisesti syventyen grönlantilaiseen ruokaan ja Grönlantiin 
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sijoittuvan tutkimuksen tekemiseen. Tutkija on ensimmäinen grönlantilainen biologian toh-

tori ja niiden harvojen grönlantilaisten joukossa, jotka ovat opiskelleet luonnontieteitä. Mate-

maattisluonnontieteitä ei saarella voi korkeakoulutasoisesti opiskella muutamaa luonnontie-

teellisen instituutin kurssia enempää. Kahden lapsen tutkijaäiti kertoo avoimesti, miten hän 

haluaa tutkimuksien avulla tehdä grönlantilaisesta ruokakulttuurista laajemmin hyväksyttävän 

niin grönlantilaisten kuin ulkomaalaistenkin keskuudessa. Muut haastateltavat tietävät tutki-

jan, mutta hän ei kuulu kenenkään heistä lähipiiriin.  

 

7. Laadullinen sisällönanalyysi 
 
Tutkielman menetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi, sillä tutkielmani tarkoituksena on 

selvittää haastatteluissa ilmenneitä merkityksiä ja käsityksiä. Sisällön analyysi on mukautuva 

laadullisen tutkimuksen menetelmä, joka antaa menetelmänä liikkumavaraa aineiston käsitte-

lylle.82 Verrattuna toiseen yleisesti käytettyyn laadullisen tutkimuksen menetelmään, diskurs-

sianalyysiin, sopii sisällön analyysi paremmin vastaamaan tutkielmassa esitettyihin tutkimus-

kysymyksiin. Tutkielmassani huomio kiinnittyy ilmaisutapojen sijaan haastateltavien kerto-

musten sisältöihin sellaisenaan. Tein tämän valinnan osittain siksi, että aineiston haastattelut 

on toteutettu sekä haastattelijalle että haastateltaville vieraalla kielellä, minkä vuoksi en ha-

lunnut antaa ilmaisuvalinnoille liian suurta painoarvoa, vaan tehdyt haastattelut ovat mielek-

käämpään analysoida asiasisällön perusteella. 

 

Sisällön analyysi kuuluu osaksi Yhdysvalloista lähtenyttä laadullisen tutkimuksen perin-

nettä.83 Tähän kuuluvia tutkimusmenetelmiä on käytetty erityisesti humanistisissa tieteissä.84 

Näin ollen vapaamuotoinen sisällön analyysi toimii hyvin aineiston ja näkökulman tarkaste-

luun. Yhteiskuntahistorian tutkimuksen ohella antropologiset lähestymistavat ovat analyysin 

ja aineistojen myötä osana tutkielmaa. Valittu menetelmä taipuu niin teoria- kuin aineistoläh-

töiseen analyysiin. Tutkielmassa nämä kaksi perustaa yhdistyvät, sillä analyysiyksiköt tulevat 

aineistosta ja niiden mukaan luokittelen haastatteluaineistoa. Tutkielman analyysiin yhdistyy 

myös teorialähtöisyys, sillä ennen havaintoyksiköiden valintaa tutkielman teoreettinen viite-

kehys oli jo tiedossa.85 Sen vuoksi analyysivaiheessa teemoittelu hahmottui kollektiivisen 

 
82 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 117.  
83 Tuomi & Sarajärvi 2018, 49.  
84 Hirsjärvi & Hurme 2015, 26.  
85 Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–110.  
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muistamisen ja kansallistunteen ympärille. Kirjassa Haastattelun analyysi Johanna Ruusu-

vuori, Pirjo Nikander ja Matti Hyvärinen summaavat aineoston ja teorian olevan dialogissa 

keskenään, jolloin haastateltavien kerronta on määrittänyt lopulliset havaintoyksiköt. Haastat-

teluaineisto itsessään ei anna suoria vastauksia tutkielmassa esitettyihin tutkimuskysymyk-

siin, vaan aineistolle on analyysivaiheessa osattava esittää oikeat kysymykset, jotta se havain-

nollistaa myös niihin relevantit vastaukset.86 Ennen haastattelujen tekemistä en ollut vielä 

varma tutkimuksen tarkkasta aiherajauksesta. Rajaus muodostui analyysin aikana, kun ai-

neisto alkoi järjestyä.   

 

Ruusuvuori yhdessä tutkijatiiminsä kanssa argumentoi havaintoyksikön valinnan luovan poh-

jan koko tutkimus: millaisiin asioihin aineistossa kiinnitetään huomiota ja kenen näkökul-

masta analyysia tehdään.87 Tutkielman havaintoyksikkö muodostui litteroitujen haastattelui-

den perusteella. Ensimmäistä haastattelua koodatessani päätin yksittäisille kommenteille so-

pivat selittäjät, joista muodostuivat koodit. Koodasin tekstiä valitsemieni koodien mukaan ja 

tarvittaessa mietin uuden koodin, jos joku kommenteista ei sopinut jo olemassa oleviin vaih-

toehtoihin. Koodasin lähes poikkeuksetta haastateltavien jokaisen kommentin Atlas.ti-ohjel-

man avulla. Järjestelyssä hahmottui aineiston sisällön jatkumoita ja yhtäläisyyksiä, joiden 

ympärille rakentui havaintoyksikkö. 

 

Artikkelissa Kokemus ja kerronnallisuus – kaksi luentaa Tarja Aaltonen ja Anna Leimumäki 

puolustavat analyysia varten tehtyä aineiston koodaamista, sillä sen avulla tutkimuskysymyk-

siin vastaaminen on säntillisempää. Aineiston järjesteleminen koodien mukaan auttaa etenkin 

silloin, kun haastatteluaineisto on poukkoileva. Koodien valinnassa on hyvä pitää mielessä 

niiden merkittävyys valitun näkökulman suhteen. Niiden on kyettävä hahmottamaan moni-

perspektiivinen kokonaiskuva aiheesta niin, etteivät jotkin aihealueet jää käsittelemättä tai 

puolestaan tee kokonaiskuvan ymmärtämisestä epäselvää.88 Tutkielman haastatteluaineisto on 

koodattu seuraavin käsittein: akateeminen maailma, dekolonisaation, globaalit liikehdinnät, 

Hans Egede, historia ja koulu, historia ja perhe, historia osaksi nykyisyyttä, identiteetti, mi-

näkuva ja ulkomaat, yhteiskunnallinen liike, myytit ja saagat, yhteiskunnalliset rakenteet ja 

maan hallinto, sosiaalinen media, stereotypiat, toisten tekemä todellisuus, traditionaaliset 

käytännöt, yhteiskuntaan vaikuttaminen. Haastatteluaineisto olisi taipunut muunkinlaiseen 

 
86 Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 8. 
87 Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 16.  
88 Aaltonen & Leimumäki 2010, 121. 
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tutkimukseen, mutta valitsemieni koodien ja tutkimuskohteen perusteella aineisto sopii tämän 

tutkielman raameihin.  

 

Käytetyt koodit on jaoteltu edelleen koodiryhmiksi, joiden varaan tutkielman analyysiluvut 

perustuvat. Koodeja tai koodeista koostuvia ryhmiä en ollut yksittäisten koodien tapaan suun-

nitellut etukäteen. Haastatteluaineiston litterointivaiheessa kiinnitin huomioita temaattiseen 

toistuvuuteen. Toistuvuuksien pohjalta suunnittelin analyysikehikon. Koodeihin ja koodiryh-

miin liittyvien sitaattien määrä on keskenään epäsuhtainen. Historia ja koulu, toisten tekemä 

todellisuus ja yhteiskuntaan vaikuttaminen nousevat sitaattien määrässä korkeimmalle. Määrä 

ei kuitenkaan ole laadullisessa tutkimuksessa kaikkein merkityksellisin, ja sen vuoksi nämä 

kappaleet eivät saa osakseen muita koodiryhmiä laajempaa käsittelykappaletta.  

 

Tutkielman aineisto on vahvasti muistitietoon pohjaavaa, sillä haastateltavat kertovat oma-

kohtaisia kokemuksia elämästään. Laadullisen sisällön analyysin tukena tulen huomioimaan 

muistitiedon oleellisuuden haastatteluja analysoidessani. Muistitieto auttaa luomaan holistista 

ymmärrystä siitä, miten yksilöt ovat kokeneet muutoksia yhteiskunnassa. Samalla haastatelta-

vat ovat olleet aktiivisesti osallisina yhteiskunnallisessa muutoksessa historiatietoisuuttaan 

apuna käyttäen. Sosiologi Patricia Leavyn mukaan muistitieto menetelmänä tuottaa laadul-

lista tutkimusta, joka selittää ja huomioi sosiaalisia totuuksia kiinnittyen tutkimusteorioihin. 

Menetelmää on käytetty sosiaalihistoriassa laajasti etenkin sellaisissa tutkimuksissa, joissa 

haastateltavat kuuluvat yhteiskunnan marginaaliin, mistä johtuen heillä ei ole ollut mahdolli-

suutta tuoda näkemystään ja kokemustaan laajemman joukon tietoisuuteen. Leavy argumen-

toi, ettei muistitiedon käyttö ole menetelmänä objektiivinen, vaan se luo näkemyksellisen ja 

kokemuksellisen määritelmän aiheesta. Se täyttää historian kirjoituksen aukkoja, pyrkii ym-

märtämään ihmisiä tiettyinä ajanjaksoina ja heidän kokemuksiaan myös haastatteluhetken 

kontekstissa, kertoo laajemmalle yleisölle yhteisön kokemuksellista tietoutta sekä vaikuttaa 

niiden yhteiskunnalliseen ymmärtämiseen.89  

 

Aineistona olevat haastattelut on tehty englanniksi. Kieli ei ole kenenkään haastateltavista äi-

dinkieli. Vieraalla kielellä kerätyistä aineistoista ja niiden raportoinnista artikkelin tehnyt 

Ilkka Pietilä painottaa vieraskielisyyden huomioimista analyysissa, sillä sanavarasto ja kie-

leen liittyvät merkitykset voivat olla osin puutteellisia tai eri sävyisiä kuin äidinkielellä 

 
89 Leavy 2011, 8–9, 59. 
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tehdyistä haastatteluissa. Analysointivaiheessa kulttuurin normien ja historian tuntemus on 

myöskin ensiarvoisen tärkeää aineiston syvällisemmän ymmärryksen saavuttamiseksi.90 

 

8. Historian tietoinen rakentaminen 
 
Analyysi jakautuu seitsemään alalukuun, joista neljä ensimmäistä keskittyy haastateltavien 

muistoihin sekä henkilökohtaisiin pohdintoihin kirjoitetusta ja opetetusta historiasta Grönlan-

nissa. Lukujen tarkoituksena on tuoda esille haastateltavien näkemyksellistä ymmärrystä 

siitä, miksi Grönlannin historian kerronta ja sen vaikutukset nykyisyydessä tuntuvat haasta-

teltavista yksipuolisilta. Ensimmäisissä analyysiluvuissa ilmenee haastateltavien jakolinjat 

”meihin” ja ”niihin toisiin”, mikä hahmottaa heidän kansallistuntemuksensa rakennuspalasia. 

Kolme viimeistä alalukua ovat aloituslukujen vastinpareja. Ne syventyvät haastateltavien kä-

sityksiin historiasta, kansanperinteitä ylläpitäviin elintapoihin sekä siihen, miten globaalit lii-

kehdinnät näyttäytyvät paikallisesti. Loppuluvuissa korostuu haastateltavien me-henki kansaa 

ja kansoja yhdistävänä voimana. Luvut ovat tematiikaltaan integroivia ja positiivissävytteisiä 

verrattuna ensimmäisiin lukuihin, jotka osoittavat eroja ihmisryhmien välillä. Semistruktu-

roidut haastattelutilanteet etenivät pääsääntöisesti tutkielman analyysiosion rakenteen mu-

kaan, sillä haastateltavat aloittivat kertomaan historian epäkohdista ja päätyivät lopuksi puhu-

maan yhdistävistä tekijöistä ja tulevaisuudenkuvista. Analyysissa tutkielman alalukujen on 

tarkoitus tukea toisiaan, ja ne muodostavat kerrostuneen jatkumon haastateltuaineistosta. 

 

Hypoteesini ennen analyysiprosessin käynnistämistä oli, että Grönlannin alkuperäiskansaan 

kuuluvat jakaisivat yhteisen kansallistunteen, josta olisi mahdollista erottaa jaetun mennei-

syyden juoni, jonka varaan tulevaisuuden toiveita asetettaisiin. Analysoidessani aineistoa to-

tesin hypoteesin virheelliseksi, sillä haastateltavien joukon pienuus ei kerro yhteisymmärryk-

sen laajuudesta grönlantilaisten keskuudessa. Esitetty hypoteesini pohjaa enemmin haastatel-

tavien luulo- ja haavekuviin. He uskovat, että kollektiivisen muiston levittäminen on mahdol-

lista. Toisaalta aineistosta selviää, että kaikki haastateltavat eivät jaa tarvetta grönlantilaisten 

ihmisten ”mielelliselleen dekolonisaatioon”. Tutkielman analyysi syventyy tämän paradoksin 

selitystekijöihin, jotka ovat luonteeltaan kokemuspohjaisia ja ryhmässä kumuloituneita.  

 

 
90 Pietilä 2010, 345, 353. 
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8.1 Historia ja koulu 
 
Artikkelin Mitä historia on: aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset kirjoittaneet 

Anna Veijola ja Simo Mikkola jakavat historian kouluopetukseen tarkoitusperät karkeasti 

kahteen leiriin: passiiviseen ja aktiiviseen opettamiseen. Passiivisen opettamisen keskeisenä 

päämääränä on välittää tietoa sellaisenaan sukupolvelta toiselle. Tällöin opetuksen sisällöt 

ovat lähtökohtaisesti yhteiskunnan vallitsevaa narratiivia mukailevia. Passiivisen opetustyylin 

oppilaat ovat tiedon vastaanottajia ilman syvällisempää henkilökohtaista pohdintaa. Aktiivi-

nen historian oppiminen on nimensä mukaisesti passiivisen vastakohta. Sen perustana on 

kriittiseen ajatteluun kannustaminen sekä aktiivisen tiedon uudelleen organisointi.91  

 

Käyttäen Veijolan ja Mikkolan käsitystä kahdesta erilaisesta historian opetustavasta haasta-

teltavista jokainen muistelee historian kouluopetuksen noudattaneen opettajalta oppilaalle 

siirtyvää tiedonvälitystä. Poliitikko 1964 kertoo koulujen tanskalaisten ja grönlantilaisten las-

ten opiskelleen eri luokilla. Luokkien opetussuunnitelmat poikkesivat niin ikään toisistaan, 

sillä grönlantilaislastien oppimisprioriteettina oli tanskan kieli. Taitelija 1985 on haastatelta-

vista ainoa, joka ei mainitse kouluopetuksen olleen Grönlannin paikallistietojen osalta puut-

teellista. Hän on elänyt Grönlannissa osana tanskalaisten tai tanskanmielisten yhteisöä, jolloin 

hänen koulumuistonsa, joihin lähiyhteisö on myös vaikuttanut, poikkeavat muista haastatelta-

vista. Haastatteluaineistosta nousee käsitys etniseen taustaan perustuvista opetustavoitteiden 

eroista, minkä myötä tanskalaisten lasten luokalla ollut taitelija 1985 on voinut saada muista 

haastateltavista poikkeavaa opetusta. Loput yhdeksän haastateltavaa kertovat kouluopetuksen 

perustuvan edelleen tanskalaiseen opetussuunnitelmaan, joka ei heidän mielestään sovellu 

toivotusti grönlantilaisten lasten opetukseen. Heidän mukaansa opetuksen lähtökohtana on 

valmistaa oppilaat jatkokoulutusta varten. Lukiota tai korkeakouluja ei voi suorittaa kokonai-

suudessa grönlannin kielellä, minkä vuoksi opetuspainotus on koko peruskoulun ajan tanskan 

kieliopinnoilla. Sen lisäksi muutamia aloja lukuun ottamatta Grönlannissa ei voi suorittaa jat-

kokoulutusta, joten useat grönlantilaisnuoret muuttavat Tanskaan koulutuksen perässä.92 Enää 

oppilaita ei jaeta Grönlannissa kahdelle eri luokalle. Peruskoulu on mahdollista suorittaa 

grönlanniksi, mutta koska suurin osa opettajista on tanskalaisia, on peruskoulun suorittami-

nen ilman tanskan kielen osaamista käytännössä haastavaa. Haastatteluista ei selviä, kuinka 

moni haastateltavista on aikaan osallistunut taitelija 1985 tapaan tanskalaisten lasten luokille. 

 
91 Veijola & Mikkola 2016, 7–8.  
92 Terpstra 2015, 97–98. 
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Meidän isovanhempamme ja vanhempamme kokivat siirtomaa-ajan arjen. Siitä heillä jäi elä-

mään trauma. Kolonialismi ei ole ollut minun sukupolvelleni enää samanlainen kokemus. Olen 

syntynyt vuonna 1964, ja minulle kolonialismi on näyttäytynyt kansan kahtia jakamisena. Kou-

lussa meidät erotettiin kahteen eri luokaan, grönlantilaisiin ja tanskalaisiin. Ryhmiä kohdeltiin 

ja opetettiin eriarvoisesti. Opettajat tiedostivat, että tanskalaislapsilla on paremmat tulevaisuu-

den koulutus- ja uramahdollisuudet, joten heidän opetuksensa oli sen mukaista. 

- Poliitikko 1964 

Alkuperäiskansoja tutkineen Ronald Niezen teoksen The Origins of Indigenism: Human 

Rights and the Politics of Identity mukaan alkuperäiskansoja on pyritty assimiloimaan osaksi 

valtaväestöä muun muassa kouluopetuksen avulla. Koulun oppitunnit, valitut näkökulmat ja 

normit ovat luoneet maailmankuvaa, johon alkuperäiskansaan kuuluvien lasten kotoa tulleet 

tiedot eivät ole sopineet. Lapsen mieli ei ole Niezen teokseen perustuen osannut ratkaista 

kahden toisistaan poikkeavan tiedon välistä paradigmaa. Koti ja uusi opetettu todellisuus ei-

vät ole sopineet tukemaan toisiaan, ja tuloksena lapset ovat unohtaneet enemmin kotoa opitun 

tiedon ja adaptoineet kouluauktoriteetin mukaiset tavat ja ehdotetun totuuden.93  

 

Niezen esittelemä käsitys jakaa haastateltavat kahteen näkökantaan erottaen joukon iän perus-

teella. Opiskelija ja muusikko 1996, lukiolainen 2001, muusikko 1998, taitelija 1990, eloku-

vaohjaaja 1987 ja opiskelija 1980 mielestä kouluopetuksen pyrkimyksenä on heidän termiään 

käyttäen ”valkopestä” yksilöiden ajattelua. Kaikki muut edellä mainituista ovat opiskelija 

1980 lukuun ottamatta haastateltavista nuorimpia. Opiskelija 1980 sopii nuoremman sukupol-

ven joukkoon kyseisen aiheen yhteydessä, sillä hän on opiskelija ja sen vuoksi opetuksen raa-

mien pohtiminen ja koulumaailman vertaaminen henkilökohtaiseen käsitykseen yhteiskunnal-

lisista rakenteista on tuoreena mielessä. Kouluopetuksen ”valkopesulla” haastateltavat tar-

koittavat opetussisältöjen ja koulumaailman länsimaista perspektiivistä. Aiheet kerrotaan 

yleisesti hyväksyttyä historiakäsitystä myötäillen, mikä haastateltavien mielestä silottaa länsi-

maalaisten osallisuutta historian ikäviin tapahtumiin. Samalla haastateltavat pitävät haasteel-

lisena hierarkkista historian kerrontaa, sillä heidän mukaansa länsimainen perspektiivi ei jätä 

tarvittavaa tilaa alkuperäiskansojen aktiiviselle osallistumiselle historiassa. Näin ollen histo-

ria näyttäytyy heidän ymmärryksensä mukaan yksipuolisena.   

 

 
93 Niezen 2003, 88. 
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Se oli minulle henkisesti aika raskasta, kun sain kuulla kansamme historiasta; siitä mitä ihmiset 

ovat joutunut menneisyydessä kohtaamaan. (…) Olen ollut häpeissäni tietämättömyydestäni. 

Minusta se on suurimmaksi osaksi koulun syytä. Kun olin yläasteella, emme puhuneet tai luke-

neet lainkaan grönlantilaisista kulttuuritraditioista ja inuiittien historiasta. Kertomukset olivat 

täysin valkopestyjä, tanskalaisuuteen sidottuja ja tanskaksi kerrottuja. Tämän vuoden aikana 

(2020) olen huomannut historian tuntien muuttuneen koulussa. Vielä vuosi sitten kansamme 

muistama historia oli täysi tabu, kun nyt siitä puhumiselle on selkeästi enemmän tilaa. En tiedä, 

onko näin vain meidän lukiossamme vai onko kyse isommasta trendistä. (…) Isälläni on kirjas-

tohuone kotonamme. Olen ottanut sieltä vanhoja kirjoja, jotka kertovat Grönlannin historiasta 

vanhalla grönlannin kielellä. Yritän lukea niitä nyt.  

- Lukiolainen 2001 

Haastatteluissa toistuu tematiikka historian kirjoittajan vastuusta. Taitelija 1990, opiskelija ja 

muusikko 1996, muusikko 1998 ja taiteilija 1971 pitävät kouluopetuksen ohella historiasta 

kirjoittavia vastuullisina yleisen historiallisen kertomuksen muotoutumisesta. Benedict An-

derson selittää historian kerronnan rakentuvan valintojen mukaan, sillä ne määrittelevät, 

mitkä historian osaset unohtuvat ajansaatossa ja mitkä puolestaan jäävät elämään. Samaiset 

valinnanpaikat pätevät niin kirjoitettuun kuin suulliseen historiaan. Toisinaan tehdyt valinnat 

ovat tiedostamattomia ja näin ollen niille ei ole syvempää perustelua. Länsimaissa kirjoite-

tulla tiedolla on legitiimimpi asema verrattuna suulliseen tietoon, minkä vuoksi kirjoitettujen 

tapahtumien rajaukset määrittävät ymmärrystä historiasta myös tulevaisuudessa. Andersonin 

mukaan historian kirjoittajan valitsemat näkökulmat eivät ole yksilöille ja yhteisöille tasa-ar-

voisia, sillä ne vahvistavat tiettyjä totuuksia toisten kustannuksella. Usein kirjoittamaton nä-

kökulma unohtuu, ja tavallisesti unohdettu perspektiivi kuuluu marginaaliryhmille.94  

 

Kukaan kymmenestä haastateltavasta ei suoranaisesti toivo historian uudelleen kirjoittamista. 

Haastateltavat mainitsevat, että heidän historiassaan on jo nyt niin paljon tyhjiä aukkoja, ettei 

heillä ole enää varaa menettää yhtään tiedonmurua menneisyydestään. Historian uudelleen 

kirjoittamisen sijaan haastateltavat panostaisivat näkökulmien laventamiseen. Heidän mieles-

tään tämänhetkinen historian tapahtumakulku perustuu seikkailijoiden ja valloittajien koke-

muksiin, jolloin grönlantilaisten osallisuus ja elämäntyyli jäävät historian kuvailuissa sivu-

rooliin. Anna Veijola ja Simo Mikkola kirjoittavat historian kerronnan näkemyksellisyydestä. 

 
94 Anderson 2006, 273–274. 
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Heidän mukaansa historia ei voi olla objektiivista, vaan perspektiivivalinnat muovaavat histo-

riasta kertojansa näköistä.95  

 

Kukaan haastateltavista ei syytä koulun opetussuunnitelmaa tarkoituksenmukaisesta agendal-

lisuudesta. Opetus on heidän mukaansa ollut viimeisten vuosikymmenten ajan lähes täydelli-

nen kopio tanskalaisesta opetussuunnitelmasta ilman paikallista variaatiota. Sen vuoksi tans-

kalainen maailmankuva ja elämäntyyli ovat integroituneet enemmin lieveilmiönä osaksi yh-

teiskunnallisia raameja ja yksilöiden ajattelua. Elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1990, opiskelija 

ja muusikko 1996, muusikko 1998, opiskelija 1980, tutkija 1986, taiteilija 1971 ja lukiolainen 

2001 uskovat ”mielellisen kolonisaation” olevan edelleen osana grönlantilaista yhteiskuntaa, 

sillä heistä suurvalta-aika on ja elää muun muassa osana koulujen rakenteita siirtyen sukupol-

velta toiselle ilman sen konkreettista huomaamista. Kalle Pihlaisen mukaan historiankirjoi-

tukset ovat länsimaalaisessa kulttuurissa hegemonisessa asemassa tarjoten tieteellistä tietoa 

kirjoitusasunsa perusteella. Niiden etuoikeutettu asema on kiinnittänyt tiedon valta-asemiin, 

sillä kirjoitettu tieto kertoo lähes poikkeuksetta historiaa vallassa olevien näkökulmasta. Ra-

kenteisiin sidotusta tiedosta tulee helposti arkisuutensa takia kyseenalaistamatonta.96 

 
Kun mietin historiaa, ymmärrän että meidän yhteiskuntamme isoin ongelma on, ettei meillä ole 

koskaan ollut työkaluja eli osaamista yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamiseen. Vaikka 

saimme itsehallinto-oikeuden 1979, niin silti olemme pysyneet arvoiltamme ja rakenteil-

tamme tanskalaisena saarena. (…)  Tanskalainen tapa menestyä perustuu heidän kuvaansa ke-

hittyneestä ja hyvinvoivasta maasta. Sitä ohjaavat länsimaiset mittaamisen periaatteet, jotka 

kertovat maan kehitysasteesta. Demokratialla on kuitenkin ollut Grönlannissa suuri vaikutus, 

sillä maan johtavat poliitikot ovat grönlantilaisia, jotka kuuluvat osaksi alkuperäiskansaa. Kui-

tenkaan ihmisten etnisyys ei ole luonut saaren systeemiä uudelleen siten, että maamme poli-

tiikka kertoisia siitä, keitä olemme. Kun meille sanotaan, että olette onnellisia, että nimenomaan 

Tanska Ekolonisoi teidät, niin ymmärrän sen ja olen siitä tavallaan samaa mieltä. Tilanteemme 

olisi erilainen, jos sen olisi tehnyt Yhdysvallat. Se ei kuitenkaan muuta todellisuutta, että mei-

dät kolonisoitiin. En usko, että on olemassa hyvää kolonisaatiota. Minusta olemme yhä edel-

leen jollain tavalla kolonisoituja, koska systeemit ja rakenteet ovat siirtomaavallasta peräisin. 

- Opiskelija 1980 

 
95 Veijola & Mikkola 2016, 7. 
96 Pihlainen 2011, 11.  
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Haastateltavista poliitikko 1964 ei usko samanlaiseen rakenteelliseen kolonisaatioon, josta 

opiskelija lainauksessa kertoo. Hänestä kouluttautuminen on tärkeintä yhteiskunnan rakentu-

misen kannalta. Sen agendallisuutta ei hänen mukaansa ole tarvetta pohtia, kunhan koulutus-

sisältöihin saadaan lisää oppia Grönlannin luonnosta ja historiasta. Haastateltavista taiteilija 

1985 on ainut, joka ei kommentoi koulumaailman näkemyksellisyyttä haastattelussa.  

 

Etnologi Marjut Anttonen argumentoi saamelaisista kertovassa väitöskirjassaan rakenteelli-

sen assimilaation olevan agendallista, mutta riippuvaista yksilön näkökulmasta.97 Haastatelta-

vien näkemyserot voi pyrkiä selittämään iällä, sillä poliitikko 1964 ja taitelija 1971 edustavat 

haastateltavista vanhempaa kaartia. Heillä on omakohtaisia kokemuksia tanskalaistamisen 

vuosilta, jolloin yhteiskunta jaotteli tanskalaiset ja alkuperäiskansaan kuuluvat erille toisis-

taan. Muiden haastateltavien ajatus assimiloivista yhteiskunnan rakenteista perustuu näitä 

konkreettisia jakolinjoja enemmän abstrakteihin selittäjiin siitä, miltä kahden kerroksen väen 

yhteiskunta on voinut tuntua.   

 

Poliitikko 1964 on kasvanut pienessä metsästäjä-keräilijäyhteisössä alkuperäiskansaan kuulu-

vien ympäröimänä. Taitelija 1971 puolestaan on kotoisin pääkaupungista Nuukista, ja hänen 

elämäänsä on sävyttänyt ristiriita tanskalaisen ja grönlantilaisen identiteetin välillä, mikä on 

näyttäytynyt hänen elämänsä varrella perhesuhteissa, lastenkodissa asumisessa ja koulutaipa-

leella. Pidempi aikaperspektiivi on saattanut vaikuttaa niin ikään poliitikko 1964 ajatuksiin, 

sillä nuoremmilla sukupolvilla ei ole omakohtaisia muistoja tanskalaistamisen vuosikymme-

nistä tai ajasta ennen vuoden 1979 itsehallintoa. Hän kuvaa kolonisaatiota menneisyydessä 

tapahtuneeksi, josta ajan kulumisen lisäksi on otettu harppauksia eteenpäin grönlantilaisen 

yhteiskunnan rakentamiseksi. Toisaalta poliitikko 1964:n näkemyseroa saattaa selittää poliit-

tinen asema, sillä hänellä on aidosti mahdollisuus valmistella yhteiskunnallisia muutospyrki-

myksiä.  

 

Kaikkia haastateltavia yhdistää pro-Grönlanti-ajattelu, mutta palaset, joista kansaa yhdistävä 

grönlantilainen identiteetti syntyy, ovat erilaisia. Haastatteluista selviää, että etenkin aktivis-

teiksi lukeutuvat uskovat grönlantilaisten mahdolliseen kollektiivisesti jaettuun käsitykseen 

menneestä. Heidän mukaansa huomatakseen tämän on yksilöiden ensin ymmärrettävä 

 
97 Anttonen 2010, 75. 
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yhteiskunnan rakenteissa piilevät siirtomaa-ajan hierarkiat.  Näiden haastateltavien mielestä 

vasta tämän jälkeen yhteinen ja yhtäläinen grönlantilaisidentiteetti on mahdollinen.  

 

 

8.2 Akateeminen maailma 
 

Koulun ja historian tuntien lisäksi jokainen haastateltava painottaa tutkimushankkeiden ja 

Grönlannin yliopiston tärkeyttä arktisen saaren tulevaisuutta ajatellen. Grönlannin yliopiston 

Ilisimatusarfikin henkilökunta koostuu lähinnä ulkomaalaisista tutkijoista. Yliopiston koulu-

tusohjelmien määrä on hyvin rajallinen yliopiston pienuuden vuoksi, esimerkiksi maisterioh-

jelmia on tarjolla vain muutama. Kaikki yliopiston koulutusohjelmat ovat ihmistieteitä 

(2021), joten saarella asuvan on lähdettävä opiskelemaan ulkomaille, jos hän on kiinnostunut 

muun muassa matemaattisluonnontieteistä.98 Paikallisen yliopiston ja Nuukissa sijaitsevan 

luonnontieteellisen instituutin Pinngortitaleriffikn lisäksi tanskalaiset yliopistot vastaavat pää-

sääntöisesti Grönlantiin liittyvän tutkimusten tekemisestä. Näin ollen haastateltavien näke-

mykset tutkimusmaailmasta perustuvat pääsääntöisesti näiden laitosten tekemiin tutkimuk-

siin.  

 

Haastateltavista elokuvaohjaaja 1987, tutkija 1986, opiskelija ja muusikko 1996, opiskelija 

1980, taiteilija 1985 ja taiteilija 1971 ovat korkeakoulutettuja tai paraikaa korkeakoulussa 

opiskelevia. Haastateltavien opiskelutaustan vuoksi tutkimusmaailma ja sitä ympäröivät tee-

mat ovat heille henkilökohtaisia ja se näyttäytyy heidän kertomina näkökulmavalintoina. Ai-

heen käsittely ei rajaudu vain edellä mainittuihin haastateltaviin, sillä jokainen kymmenestä 

haastateltavasta korostaa tieteellisen tutkimuksen tärkeyttä Grönlannille. Haastateltavien vä-

lillä ilmenee ajatuseroja, kun haastatteluissa syvennytään tutkimusnäkökulmiin. Jokainen 

haastateltavista kaipaa tutkimuksen varmistamaa mandaattia grönlantilaiselle kulttuurille, 

moniäänisemmälle historialle ja vielä siitäkin laajemmin maailmankuvalle. Teoksessaan Ro-

nald Nieze painottaa tällaisten huolten huomioimista, sillä suullisen ja kirjallisen tiedon suh-

teella on merkitystä siihen, mitä asioita ihmiset ottavat todeksi. Hänen mukaansa suullisten 

kulttuurien lait, byrokratia ja yhteiskuntarakenne ovat pääsääntöisesti peräisin kirjoitettujen 

kulttuurien yhteiskunnista. Edes alkuperäiskansaan kuuluvat, joiden omasta suullisesta 

 
98 The University of Greenland, Ilisimatusarfik, 2021.  
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kulttuurista ja tiedosta on kyse, eivät modernissa yhteiskunnassa ota vakavasti suulliseen tie-

toon pohjautuvia yhteiskunnallisia argumentteja.99  

 

Haastateltavat pitävät tutkimusten tekemistä tärkeänä, sillä ne lisäävät kansan keskuudessa 

juurien ja oman kulttuurin arvostamista. Sen lisäksi tutkimushankkeet lisäävät ulkomaalaisten 

tietoisuutta Grönlannista. Haastateltavien yhteisenä toiveena on saavuttaa muiden maiden hy-

väksyntä tasa-arvoisena kulttuurina ja alueena kansainvälisessä yhteisössä. Taitelija 1971, 

tutkija 1986 ja opiskelija 1980 alleviivaavat grönlantilaisten aktiivisuuden merkitystä uuden 

tutkimuksen tuottamisessa. Heistä on ensiarvoisen tärkeää antaa ääni paikallisille alkuperäis-

kansan jäsenille etenkin silloin, kun tutkimuskohteena on Grönlannin historia, yhteiskunta tai 

kulttuuri. Edellä mainitut haastateltavat kokevat, että ulkomaalaisten tekemät tutkimukset li-

säävät kulttuurin ja yhteisön väärinymmärtämisen mahdollisuuksia. He argumentoivat, ettei 

ulkopuolelta tuleva pysty ymmärtämään kaikki yhteisön nyansseja, mistä johtuen tutkimukset 

jättävät haastateltavien näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää tietoa analyysien ulkopuolelle. 

Haastateltavat painottavat tämänkin aiheen kohdalla tutkijoiden vastuuta narratiivin valin-

nasta, sillä heidän valitsemansa näkökulma luo käsityksen Grönlannista niin grönlantilaisille 

kuin ulkomaalaisillekin.  

 

Ulkomaalaisten tekemien tutkimusten haasteet eivät rajaudu elokuvaohjaaja 1987:n, opiske-

lija 1980:n ja taitelija 1990:n mielestä ainoastaan tutkimusnäkökulmien valintaan, vaan jo tut-

kijoiden läsnäolo alkuperäiskansan keskuudessa vaikuttaa kulttuuriin. Heidän muutokseen 

kohdistuva huolensa juontaa juurensa mielikuvasta, jonka mukaan Grönlannin inuiittikult-

tuuri on haavoittuvassa asemassa. Heistä paikallista kulttuuria tulisi voimistaa ensin, minkä 

jälkeen tutkimusluvan voisi laajentaa myös muille, kun kulttuuri ei olisi enää niin altis vaiku-

tuksille.  

 
Kun aloimme saada tanskalaisia vaikutteita teknologiasta ja elämänrytmistä, ymmärsimme, että 

on olemassa toisenlainen maailma ja elintyyli kuin mihin olimme tottuneet. (…) Kun adap-

toiduimme osaksi tätä uutta elintyyliä, emme olleet Knud Rassmusenin (tanskalaisgrönlantilai-

nen löytöretkeilijä 1879–1933) silmissä enää inuiitteja. Uskon sen vaikuttaneen meidän identi-

teettimme rakentumiseen. Tutkimusryhmän mukana olleet inuiitit eivät osanneet kirjoittaa ja he 

elivät perinteikästä metsästäjä-keräilijäelämää jääkarhuvaatteissa. (…) Knud ja muut tanskalai-

set miehet dokumentoivat ne retket. He eivät kuitenkaan tienneet muista inuiiteista kuin vain 

 
99 Niezen 2003, 27. 
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niistä, jotka olivat osa heidän matkaseuruettaan. Knudin kirjoittamat muistiinpanot ovat jääneet 

historiankirjoihin totuutena meistä inuiiteista. (…) Miksi inuiitit eivät ole oman kulttuurinsa tai 

alueensa asiantuntijoita, vaikka tieto tuleekin heiltä? Heidän tietonsa on jonkun toisen suulla 

kerrottua, ja heidän kertomansa tarinat palautuvat meille takaisin ulkomaalaisten kirjoittamina. 

Miksi antropologit tekevät niin suurta vahinkoa paikalliselle väestölle, siihen kuka olet ja miten 

näet itsesi? He jättävät tutkimuksillaan lähtemättömät jäljet kansoihin, eivätkä paikalliset tule 

hyötymään tehdyistä tutkimuksista mitenkään. 

- Taitelija 1990 

Haastateltavien mielestä tutkimuksen tekeminen on Grönlannissa välttämätöntä ja toivotta-

vaa, mutta kun esille tulee tutkijan kansallisuus, jakautuvat haastateltavien mielipiteet. Tut-

kija 1986, taitelija 1985, poliitikko 1964 ja taitelija 1971 ottavat tutkimushankkeet vastaan 

kansalaisuudesta riippumatta, kunhan ne eivät aiheuta vahinkoa paikallisyhteisölle tai yhteis-

kunnan kehitykselle. Nämä neljä kuuluvat haastateltavista iäkkäämpien joukkoon. Sen lisäksi 

poliitikko 1964:ää lukuun ottamatta muut kolme tämän mielipiteen jakavaa ovat asuneet elä-

mänsä aikana muuallakin ulkomailla kuin vain Tanskassa. Edellä mainituista haastateltavista 

jokainen on työelämässä, eivätkä he kuuluu aktivistijoukon kärkeen. He perustelevat tutki-

musprojektien avoimuutta kansallisuuteen katsomatta sillä, että edellisten vuosikymmenten 

aikana tutkijoita on saapunut Grönlantiin ympäri maailman, eivätkä saari tai sen ihmiset ole 

lakanneet olemasta näidenkään ulkomaalaisten tutkijoiden projektien jälkeen. Heidän mieles-

tään suurempi määrä tutkimuksia tarkoittaa vain lisää tietoa, joka jalkautuu myös ulkomaille.  

 

Loput haastateltavista uskovat grönlantilaisten omaleimaisen tutkimuksen puuttumisen köyh-

dyttävän alkuperäiskansan kulttuuri-identiteettiä ja -historiaa. Tutkija Ulrik Pram Gad esittää 

grönlantilaisen nationalismin perustuvan ulkopuolelle jäämisen tunteeseen. Meneillään oleva 

dekolonisaatioliike, josta Gad käyttää termiä grönlantisaatio, yrittää jättää uhriutumisen kol-

lektiivisena mentaliteettina taakseen ja muodostaa kansallistunnetta positiivisten tekijöiden 

kautta. Gadin mukaan se saisi grönlantilaiset ottamaan enemmän vastuuta yhteiskunnastaan, 

sillä silloin paikalliset eivät enää miettisi toisten kansojen vaikutusta tai mielikuvia Grönlan-

nista samassa mittakaavassa kuin nyt.100  

 

Tutkija 1986 myöntää, että hänen tutkimusaiheillaan on vahva agendallinen tarkoitus. Hän 

haluaa lisätä grönlantilasten luottamusta heidän perinteisiin ruokailutottumuksiinsa todentaen 

 
100 Gad 2016, 48. 
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tutkimuksin, että ne ovat terveellisiä ja ympäristön kannalta kestäviä. Saamansa tutkimustu-

loksen hän haluaa välittää kansainväliselle tiedeyhteisölle, jotta paikallinen väestö saisi hy-

väksynnän myös ulkomaalaisilta. Hän myöntää tutkimuksen eettisten valintojen ja vastuun 

alkuperäiskansan kulttuurin säilyttämisestä vaikuttavan hänen tutkimuskysymyksiinsä. Tut-

kija 1987 ei muun muassa tutki alkuperäiskansaan kuuluvien alkoholin kulutusta, koska hä-

nen mukaansa aiheen tutkiminen ei vaikuttaisi grönlantilaisiin, Grönlantiin yhteiskuntana tai 

saaren imagoon positiivisesti. Toisena pragmaattisena esimerkkinä hän kannustaa grönlanti-

laisia lihapitoiseen lähiruokavalioon ja ruuan syömiseen luonnossa paikallisen bakteeriston 

ympäröimänä. Kasvikset puolestaan tulisi lähes unohtaa grönlantilaisesta ruokavaliosta, sillä 

ne eivät ole lähiruokaa ja ihminen ei lähtökohtaisesti tarvitse tuontituotteita. Mikrobiologisten 

tutkimusten lisäksi tutkija 1987 haluaa todentaa, ettei luonnontieteitä tarvitse erottaa alkupe-

räiskansan tiedosta. Hänen mielestään tutkijat voivat soveltaa akateemisen maailman perin-

teitä ja esi-isien tottumuksia.  

 
Olen hyvin varuillani siitä, millaisia tutkimuskysymyksiä minä esitän. (…) Tutkijan on tiedos-

tettava, ettemme koskaan voi jättää tutkimuksesta nousseita faktoja julkaisematta. Jo ennen tut-

kimuksen aloittamista on puntaroitava kysymyksiä ja mahdollisten vastausten vaikutuksia pai-

kallisyhteisöön. En esimerkiksi halua tutkia, miten alkoholin kulutus vaikuttaa ihmisen mikro-

bimääriin. Tutkimus itsessään tulisi lisäämään stigmaa alkuperäiskansan alkoholikulutuksesta. 

Tiettyjen kysymysten vältteleminen ei poista tekemieni tutkimusten objektiivisuutta. Se vain 

rajaa tutkimusaiheiden valintaa.  

- Tutkija 1986 

Elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1990, opiskelija ja muusikko 1996 sekä opiskelija 1980 kriti-

soivat erityisesti eurosentristä tutkimuskäsitystä, sillä heidän mukaansa länsimainen tutkimus 

asettuu tiettyjen lokeroiden sisälle tekotapojensa vuoksi. Tällä he tarkoittavat alkuperäiskan-

san tiedon näkymättömyyttä tutkimuksissa, sillä lähdeaineistoksi ja teoriakehykseksi valitaan 

otanta kirjoitetusta tiedosta. Sen lisäksi edellä mainitut haastateltavat painottavat tutkimuksen 

näkökulmien valintaa ja paikallisen maailmankuvan ymmärtämistä. Heidän mukaansa alku-

peräiskansaan kuuluvien ajatukset kontekstoidaan helposti virheellisesti, sillä tutkijoilla ei ole 

laajaa ymmärrystä paikallisen arjen sujuvuuden ja valintojen kiinnittymisestä maailmanku-

vaan, joka poikkeaa länsimaisesta. Huomionarvoista on, että aiheen esille ottavat haastatelta-

vat ovat aktivistiliikkeen ydinjoukkoa ja heidän argumenttinsa ovat lähes toistensa kopioita. 

On siis oletettavaa, että kyseiset haastateltavat ovat keskustelleet aiheesta aiemmin ja näke-

myksestä on sitä kautta muodostunut heidän keskuudessaan kollektiivinen. 
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Antropologi Polly Walkerin mukaan länsimaisilla ontologioilla ja epistemologioilla on etuoi-

keus tutkimusmaailmassa. Hän selittää sen vahvistavan johtavaa narratiivia häivyttäen enti-

sestään paikallisia ominaispiirteitä. Toisaalta, jos alkuperäiskansan perspektiivistä tuotettu 

tutkimus asetetaan niin kutsuttuihin länsimaisen tutkimuksen raameihin, on havaittavissa, että 

akateeminen maailma noudattaa yhtä ja samaa tutkimuskulttuuria.101 Yleisenä oletuksena on, 

että marginaaliset historian tutkimusalueet, kuten alkuperäiskansojen tutkimus tai sukupuolen 

tutkimus, voisivat haastaa historiankirjoituksen hegemonista asemaa. Kalle Pihlaisen tutki-

mukset esittävät kuitenkin päinvastaista, sillä vuosien saatossa marginaaliryhmien tutkimuk-

set ovat liittäneet alansa osaksi yleistä tutkimusperspektiiviä vain aiheen käsittelyä laajenta-

malla. Uusien lähestymistapojen tutkiminen ei ole muuttanut valtajohtoisen historian näke-

mysten toistamista, vaan ne ovat luoneet paikan tieteenalalleen hegemonisia narratiiveja hor-

juttamatta.102  

 

Julkaisussa Collaboration dialogue and trust, Art and Social Resilience in Kalaallit Nu-

naat/Greenland Peter Berliner ja Tina Enghoff kirjoittavat, ettei alkuperäiskansojen tietoon 

perustuvia tutkimuksia tule useimmiten todennetuiksi länsimaalaisten standardien valossa. 

Yhtenä perusteluna siihen on heidän uskomustensa ja maailmankuvansa mittaamattomuus, 

jonka vuoksi alkuperäiskansan tietoutta on haasteellista tutkia ja vertailla.103 Elokuvaohjaaja 

1987, taitelija 1990, opiskelija ja muusikko 1996, opiskelija 1980, taitelija 1985 ja tutkija 

1986 jakavat toiveen, jonka myötä tutkimusraamit voisivat huomioida alkuperäiskansan tie-

touden varteenotettavana osana tutkimuksia. Samaiset haastateltavat painottavat yhdenvertai-

suutta tutkimustulosten avoimuudessa, jotta jokaisella ihmisellä olisi pääsy käsiksi tutkimus-

tietoon. Länsimaissa tutkimustieto rajautuu lähes poikkeuksetta kirjoittavien ja lukevien hen-

kilöiden etuoikeudeksi. Grönlannissa elää useita ihmisiä, jotka eivät osaa lukea saaren akatee-

misia kieliä tanskaa ja englantia. Akateemisten kielten osaamattomuus rajaa ihmisjoukkoa, 

joilla on mahdollisuus ymmärtää tutkimustietoa. Elokuvaohjaaja 1987, opiskelija ja muu-

sikko 1996, taitelija 1985 ja opiskelija 1980 ehdottavat liikkuvaa kuvaa tai muuta vaihtoeh-

toista tutkimustiedon esitystapaa, jotta tieto olisi kaikkien ihmisten saatavilla. Tämän ehdo-

tuksen antaneet henkilöt kuuluvat niin ikään aktivistiryhmään.  

 

 
101 Walker 2003, 37.  
102 Pihlainen 2011, 11.  
103 Berliner 2019, 9. 
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Evolutiivinen historia on osa meitä, mutta se siinä on myös haasteensa. Se on tuonut meidät tä-

hän, missä olemme nyt. Samalla se kuitenkin glorifioi sitä, mitä olemme. Se jättää meidät sel-

vittämään historian kompleksisuutta. Minusta on hyvä, että ihmiset ymmärtävät, että on ole-

massa erilaisia tarinoita historian kulusta. Mutta on myös ymmärrettävä, että yliopisto itsessään 

on länsimaille lähes pyhä tai ainakin lähellä kulttuurisen kehityksen ydintä. Opimme historiaa 

lukemalla ja teemme tehtävämme kirjoittamalla. (…) Ajattelen, että meidän täytyy dekoloni-

soida myös yliopistomme, ettei samanlainen hierarkkisuus jatku tulevaisuudessa. Ihmisten olisi 

hyvä tiedostaa nämä raamit, sillä vain ymmärtämisen kautta voimme muuttaa yliopistoa ja yh-

teiskuntaa, jossa elämme. Asioiden ydin on uudelleen pohtimisessa. 

- Opiskelija 1996 

Haastatteluaineison ja tutkimuskirjallisuuden laajempana tutkimusmaailmaa koskettavana yh-

teenvetona voi todeta, että tutkimusaiheesta riippumatta akateemisen tutkimuksen prosessit 

noudattavat lähes poikkeuksetta samaa kaavaa. Useita haastateltavia yhdistää toive erilaisista 

tutkimustuloksista, jos tutkijana on alkuperäiskansan jäsen. Tutkimuksen aihe ja perspektiivi 

poikkeaa tutkijasta riippuen, mutta objektiivista ja totuuteen pyrkivää päätelmää tavoittelee 

jokainen tutkija. Näin ollen esitetty kritiikki ja toiveajattelu kohdistuu laajemmin tutkimuksen 

tekemiseen kuin yksittäisiin tutkijoihin ja tutkimusaiheisiin. Haastateltavien esittämänä ra-

kenteellisena muutoksena on esimerkiksi laajennettu mahdollisuus tutkimuskirjallisuuden 

käyttöön ja viittauksiin, sillä kirjoitettua tietoa alkuperäsikansoista ja alkuperäiskansojen tie-

toudesta on niin rajallisesti. 

 

Anna Veijolan ja Simo Mikkosen mukaan historian käyttö ja uusien historiakäsitysten luomi-

nen on nykyisyydessä popularisoitunut. Enää laajastikaan uskotun historian kertomuksen ei 

tarvitse pohjautua tutkittuihin totuuksiin. Historian tapahtumien ympärille on syntynyt väl-

jyyttä, jossa populaarikulttuuriin sopivat selitystavat ja ymmärrys saavat inspiraationsa kai-

kenlaisista lähteistä. Ihmisten maailmankuva ei rakennu vain ja ainoastaan tutkimuksiin poh-

jaten, vaan käsitykset ovat monien perspektiivien organisoitunut summa.104 Aiemmin mainit-

tujen grönlantilaisten halu tuottaa uudenlaisia avauksia historiasta voi johtua siitä, etteivät 

heidän omat käsityksensä sovi osaksi kirjoitettua historiaa. He tiedostavat historian kirjoitta-

jien alkuperän, sillä paikallisten kirjoittamaa historiaa Grönlannista ei ole nimeksikään. 

Pelkkä historian kirjoituksista vastanneiden kansallisuus ei ole haastateltaville ongelma, vaan 

 
104 Veijola & Mikkola 2016, 8.  
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haasteen aiheuttaa se, ettei heidän ideologiaansa puoltavaa tutkimustulosta ole välttämättä 

mahdollista edes saavuttaa.  

 

Teoriaosiossa 5.5 esitetyn Miroslav Hrochin mallin mukaan nationalistinen kansallisliike tar-

vitsee syntyäkseen ensimmäisessä vaiheessa uutta paikallisten tuottamaa tutkimusta kulttuu-

rista, historiasta ja kielestä. Kansan ja alueen globaali uskottavuus perustuu tutkittuun tietoon, 

sillä se edustaa neutraalia totuutta. Toisella Hrochin portaalla tutkittua tietoa on jo verrattain 

paljon ja niiden tekemisen aloittamisesta on kulunut aikaa, jolloin ihmiset ovat ennättäneet 

omaksua uuden tiedon. Tällöin tieto kulkeutuu uuden valveutuneen aktivistijoukon edesotta-

muksin yhä laajemmalle. Kolmannessa vaiheessa nationalistinen ideologia on saavuttanut 

merkittävän osan kansan jäsenistä puolelleen.105 Grönlannin nationalistisen liikkeen kulku 

asettuu Hrochin mallin ensimmäisen ja toisen portaan välille. Akateemisen tutkimuksen teke-

minen on verrattain tuoretta, sillä aiemmin Grönlannissa korkeakoulutettuja olivat vain opet-

tajat tai ulkomailla kouluttautuneet. Grönlannin yliopisto ja maan hallitus kannustavat tutki-

mustiedon tekemiseen. Konkreettisesti se näyttäytyy muun muassa siinä, että hallitus käsitte-

lee ja ottaa käyttöönsä lähes jokaisen yliopiston opinnäytetyön aina kandidaatintöistä läh-

tien.106 Tutkielmia käytetään samalla tavalla päätöksenteossa kuin Suomessa käytetään tutki-

muslaitosten tekemiä tutkimuksia ja selontekoja. Niihin perustuvat muun muassa poliittiset 

ehdotukset ja investointisuunnitelmat. Vaikka Grönlannin akateeminen tutkimusperinne on 

nuorta, on saarella eletty useampi kansallismielinen nousukausi. Tällöin tietoa on saatu ja vä-

litetty nykyisyydestä poikkeavin tavoin. Ennen vuonna 1979 saavutettua itsehallinto-oikeutta 

Grönlanti-aktivismi syntyi Tanskassa kulkeutuen sieltä Grönlantiin. Toinen selkeä piikki akti-

vismin nousussa oli ennen vuoden 2009 laajennettua itsehallinto-oikeutta.107 Aktivismilla on 

ollut paikkansa grönlantilaisessa yhteiskunnassa jo puolen vuosisadan ajan. Historiajanaan 

perusteella voi Grönlannin sijoittaa Hrochin kansallistunteen portailla jo toiselle askelmalle, 

jossa tieto on alkanut jo kumuloitua yhteiskunnassa. Jokaista haastateltavaa yhdistää mieli-

pide, jonka mukaan historian moninaisempi kerronta ei ole vielä koskaan aiemmin ulottunut 

niin laajalle kuin se on vuonna 2020.  

 

 

 
105 Hroch 1985, 23–24. 
106 The University of Greenland, Ilisimatusarfik, 2021. 
107 Hovgaard 2017, 74. 
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8.3 Grönlannin hallinto ja yhteiskunnalliset rakenteet 
 
Grönlannissa vuonna 2021 25–59-vuotiaita on 28 500.108 Tämä luku kattaa lähes saaren koko 

työikäisen väestön. Julkisella sektorilla työskentelee 16 000 henkilöä, joka tarkoittaa Grön-

lannin työikäisestä väestöstä noin 50 %.109 Julkisen sektorin koko suhteutettuna väestömää-

rään selittää haastateltavien läheistä ja jopa henkilökohtaista suhdetta Grönlannin hallintoon 

ja sen alaisiin työpaikkoihin. Haastateltavien suhtautumisessa Grönlannin hallintoon on eroja. 

Poliitikko 1964:llä on haastatteluajankohtana merkittävä poliittinen asema grönlantilaisessa 

yhteiskunnassa, mikä tulee esille hänen vastauksistaan sekä jargonisesta vastaustavastaan. 

Hän esiintyy haastattelussa jopa enemmän Grönlannin edustajana kuin itsenään. Opiskelija 

1980 on toinen haastateltavista, joka on työskennellyt hallinnolle. Hän kuitenkin pettyi halli-

tuksen työympäristöön ja sen mukautumiskyvyttömyyden sekä hierarkkisuuteen ja irtisanou-

tui työstään. Haastateltavista elokuvaohjaaja 1987, opiskelija ja muusikko 1996, taitelija 1990 

ja taiteilija 1971 määrittelevät itseänsä yhteiskunnan marginaaliin kuuluviksi, joten he usko-

vat voivansa esittää yhteiskuntaa kritisoivia näkemyksiä muuta kansaa vapaammin. Margi-

naaliin kuuluminen ei heidän kohdallaan tarkoita syrjäytyneisyyttä tai heikkoa sosioekono-

mista asemaa, vaan kyse on ennemmin itsenäisyydestä ja sitoutumattomuudesta saaren hallin-

toon. 

 
Nuukissa monet ihmiset tietävät, että jotain suurta ja yhteiskunnallista on tapahtumassa, mutta 

heillä ei ole työnsä puolesta mahdollisuutta ottaa osaa muutosliikkeeseen. Kyse ei ole halusta, 

vaan siitä, että liian äänekäs toiminta voi viedä heiltä tai heidän läheisiltään työpaikan. Ajatus-

ten äänen sanominen ei ole sallittua julkisen sektorin työpaikassa. Sillä voi olla seuraamuksia 

aina työtehtävien muutoksesta irtisanomiseen. Grönlannissa piirit ovat pienet, joten omia sanoja 

on harkittava. Me, jotka puhumme aiheista omilla nimillämme, olemme jo ulkopuolisia ja niitä 

outoja ihmisiä. 

- Taiteilija 1990 

Grönlannin hallintomalli on lähes kauttaaltaan Tanskasta kopioitu. Ulrik Pram Gadin mukaan 

Tanskan valtio on halunnut aikanaan osoittaa, miten tanskalaisen hyvinvointivaltiomallin voi 

skaalata myös muualle, käyttäen esimerkkinään Grönlantia. Toisen maailmansodan jälkeen 

Tanskan Grönlanti-politiikan kiinnekohdat ovat olleet pehmeissä politiikan toimissa ja saaren 

kehitystä on seurattu kansainvälisesti. Tanska on halunnut pitää Grönlantia omana 

 
108 Statista 3.3.2021 
109 StatBank Greenland 20.11.2021.  
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kehityshankkeenaan. Yhteiskunnan rakennussuunnitelma ei kuitenkaan Gadin arvion mukaan 

ole ollut niin toimiva Grönlannissa kuin tanskalaiset olivat suunnitelleet; yhteiskunta malli ei 

onnistu huomioimaan riittävästi Grönlannin erityispiirteitä. Sen lisäksi Gad perustelee, ettei 

Grönlannin alkuperäiskansa ole joukkona homogeeninen tai organisoitunut.110 Tanskalaistut-

kija Tekke Terpstra jakaa Gadin näkemyksen, sillä hänen mukaansa Tanska on halunnut huo-

lehtia siitä, etteivät muut maat osallistu Grönlannin yhteiskunnalliseen rakennustyöhön. 

Tersptra kiinnittää huomionsa Tanskan toteuttamaan alueelliseen dominoimiseen vielä sotien 

jälkeenkin, sillä modernin kolonisaation yhtenä peruselementtinä on lavastaa halu hallitsemi-

sesta alueen suojeluksi. Aiheen käsittely on edelleen sensitiivinen tanskalaisille, sillä he eivät 

ole halunneet tunnustaa kolonisaation jatkuvuutta.111 

 

Muutamien haastateltavien puheissa yhdistyy hallituksen kritisointi sekä pettymys joihinkin 

kanssa-grönlantilaisiin, joiden elintyyli ja asenteet eroavat perinteisistä alkuperäiskansan ta-

voista ja arvoista. Tutkija 1986, muusikko 1998, elokuvaohjaaja 1987, opiskelija ja muusikko 

1996, taitelija 1990 ja taiteilija 1971 näkevät Grönlannin kehityksen pysähtyneenä. Heidän 

mielestään Grönlannin hallinto luulee olevansa pohjoismaiden kanssa samassa tilanteessa, 

jossa yhteiskunnan toimintojen ylläpitäminen on hallinnon pääasiallinen toimi yhteiskunnan 

rakentamisen sijaan. Yhteiskuntaa ei näiden haastateltavien mukaan kehitetä grönlantilaiseen 

suuntaan, vaan hallinnon toimet näyttäytyvät osana kolonialistista menneisyyttä, josta ei olla 

päästämässä irti. Aiemmin mainitut haastateltavat perustelevat näkemystään länsimaisten me-

nettelytapojen toistamisena, jolloin hierarkia ja hallintomalli on itsessään merkittävämpi kuin 

sen toimivuus saarella. Saaren asukkaiden elämäntavat ja ympäristö poikkeavat tanskalai-

sesta, mistä johtuen tanskalaiset lait ja hallinto eivät istu ilman variaatioita Grönlantiin.  

 

Taitelija 1971 ja opiskelija 1980 kertovat, ettei kyse ole pelkästään Grönlannissa asuvista 

tanskalaisista, vaan kyse on eliitistä, jonka ehdoilla Grönlantia ei rakenneta, vaan pidetään 

yllä. Tähän eliittiin kuuluu pääsääntöisesti tanskalaisia sekä grönlantilaistanskalaisia vauraita 

perheitä, jotka ovat haastateltavien mukaan tanskanmielisiä. Tanskanmielisellä he tarkoittavat 

tanskaa puhuvia grönlantilaisia, joiden elämässä grönlantilaiset tavat ja kulttuuri eivät näy. 

Terpstran teoksesta Inuit outside the Arctic: Migration, identity and Perceptions selviää, että 

grönlantilaiset kokevat suurinta epätasa-arvoa verrattuna tanskalaisiin ja tanskanmielisiin 

 
110 Gad 2016, 36. 
111 Terpstra 2015, 51. 
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juuri elämän elinolosuhteissa. Tanskasta muuttaville työntekijöille julkishallinto kustantaa 

yleensä paikallista palkkatasoa korkeammat palkat vedoten korkeakoulututkintoihin. Palkka 

sisältää usein myös asuminen kalliissa Nuukissa, jossa hintataso on Kööpenhaminan luokkaa 

eli Helsinkiäkin kalliimpaa. Tanskalaiset työntekijät saavat tyypillisesti vielä työsuhde-etuna 

vuosittain maksetun matkan Tanskan ja Grönlannin välillä. Tersptran tutkimukseen perustuen 

julkishallinnon myöntämät etuudet aiheuttavat syvenevää epätasa-arvon tunnetta paikallisvä-

estössä, kun vertailukohtana on tanskalaiset työperäiset maahanmuuttajat.112 

 
Suurin osa maan johtavista työntekijöistä on tanskalaisia. Meidän poliitikkomme ovat kyllä 

grönlantilaisia, mutta heidän päätöksensä syntyvät tanskalaisten työntekijöiden laatimista esi-

tyksistä. Yleensä he [työntekijät] ovat tanskalaisia, jotka asuvat Grönlannissa kahdesta viiteen 

vuoteen, minkä jälkeen he palaavat taksaisin Tanskaan hyvän työkokemuksen kanssa. Heillä ei 

ole mitään kytköstä Grönlantiin sitä ennen tai sen jälkeen, joten heidän edistämänsä päätökset 

eivät vaikuta heidän elämäänsä. Eivätkä he oikein edes ymmärrä, millaista elämä Grönlannissa 

on, sillä heidän elämänsä on Nuukin elitististä elämää. Nämä tanskalaiset ovat myöskin niitä,  

jotka suosittelevat uusia ihmisiä täyttämään heidän vanhoja pestejään. Mikään ei siis muutu, 

päinvastoin kierre vain jatkuu.  

- Taitelija 1971 

Marginaalissa olevan ryhmän muutoshalua on mahdollista selittää yhteisöä yhdistävillä mie-

lenkiinnonkohteilla ja samaistuttavalla ideologialla. Ne tiivistävät yhteenkuuluvuuden tun-

netta ja antavat elämälle merkitystä intohimoisen aiheeseen perehtymisen myötä. Ronald 

Niezen esittää alkuperäiskansan keskuudessa nousseiden yhteiskunnallisten liikkeiden synty-

neen kritiikkinä yhtenäiskulttuurille. Yhteiskunnallisten liikehdintöjen tarkoituksena on ollut 

sovittaa erilaisten ihmisryhmien kokemukset osaksi moderneja ilmiöitä ja haasteita. Alkupe-

räisten identiteetti on kaukana yhteiskunnallisista instituutioista. Käsitys historiasta ja kansal-

listunteesta on luotu eri narratiivien varaan kuin kansallisvaltioissa elävien nationalistinen 

identiteetti. Niezen mukaan alkuperäiskansojen identiteetti on kehittynyt vastaamaan siihen 

alistamiseen, jota he ovat historian saatossa kohdanneet. Tämän vuoksi alkuperäiskansojen 

identiteetti on vahvasti kytköksissä historiaan.113  

 

Nyky-yhteiskuntaa kritisoivat haastateltavat, eli kaikki poliitikko 1964 lukuun ottamatta, toi-

vovat asuvansa maassa, jonka hallinnolliset rakenteet on tehty ensisijaisesti grönlantilaisille. 

 
112 Terpstra 2015, 54.  
113 Niezen 2003, 9–10. 
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Poliitikko 1964 ajattelee tämän toiveen jo toteutuneen, sillä saaren poliitikot ovat grönlanti-

laisia. Jan Löfströmin, Riitta Oittisen ja Jukka Rantalan mukaan historiatietoisuus on sidok-

sissa yhteiskunnan arvoihin ja moraaliin. Historian rakenteet tai niiden reflektoituminen yh-

teiskunnasta ovat muokkaamassa yksilöiden kollektiivista identiteettiä, sillä se syntyy yhdis-

tävistä tekijöistä. Ryhmässä jaetut historian tulkinnat kertovat usein kollektiivisesta oikean ja 

väärän käsityksestä. Kategorinen jaottelu syventää yhteenkuuluvuuden tunnetta tehden sa-

malla eroa muihin ryhmiin.114  

 

Opiskelija 1980 ja elokuvaohjaaja 1987 ovat ainoita haastateltavista, jotka mainitsevat konk-

reettisia vaihtoehtoja yhteiskuntamallille. Muut hallintoa kritisoivat haastateltavat jäävät ar-

gumenteissaan kritisoinnin tasolle tarjoamatta niille vastinetta. Opiskelija 1980 alleviivaa jul-

kisen sektorin tarpeettoman suurta kokoa. Hänen mielestään hallintorakennelma tulisi purkaa 

ja rakentaa uudelleen siten, että turhalta byrokratialla pienessä yhteiskunnassa vältyttäisiin. 

Elokuvaohjaaja 1987 palaisi omassa haaveyhteiskunnassaan historiaan tuoden paikallisyhtei-

söt ja inuittien perinteisen elintyylin päätöksenteon ytimeen. Hän ehdottaa alkuperäiskansan 

valtiota, jossa moderni nykyisyys yhdistyy teknologian avulla harvaan asutuissa kalastajaky-

lissä. Syrjäseuduilla ihmiset saisivat muutoin vaalia perinteikästä elintyyliä ja heitä kannus-

tettaisiin siihen. Näitä kahta haastateltavaa yhdistää aktivistiryhmä ja kosketus politiikkaan jo 

pidemmältä ajalta. Heillä on näkemystensä lisäksi vakuuttavat esiintymistaidot, ja he ovat tot-

tuneita puolustamaan kantaansa niin kahvipöytä- kuin kansainvälisissä paneelikeskusteluissa-

kin. He ovat aktivistiryhmän ydinjäsenten joukossa. 

 

Opiskelija ja muusikko 1996 muistuttaa historian kumuloitumisesta. Hän toivoo grönlantilai-

sen yhteiskunnan muutosta. Kuitenkin hän on skeptinen sen suhteen, että hän tulisi ikinä nä-

kemään muuta kuin sen rakenteen, joka perustuu Tanskan luomaan yhteiskuntaan saarella. 

Hänen mielestään nykyistä rakennelmaa ei ole järkevää purkaa vain muutoksen vuoksi. Hä-

nestä mielekkäämpää on pohtia sen yhä parempaa sopeuttamista paikallisten tarpeisiin ja elä-

mään. Nämä esitellyt esimerkit osoittavat, ettei yhteiskunnan rakennussuunnitelma ole haas-

tateltavien joukossa selkeä ja yhteinen.  

 

Tutkielman haastattelujen tarkoituksena ei ole kertoa vedenpitävää suunnitelmaa uudesta hal-

lintorakenteesta, mutta sen miettiminen auttaa avaamaan agendaa haastateltavien 

 
114 Löfström, Oittinen & Rantala 2011, 3.  
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sanoittamalle kritiikille. Onko kyse vain erimieltä olemisesta vai pragmaattisesta suunnitel-

masta uudenlaisen kansallisvaltion luomiseen. Luvussa 4.3 esitettyä Lukas Allemannin poh-

dintaa saamelaisaktivistien agendasta voi verrata tutkielman haastateltaviin. Grönlantilaiset 

eivät ole homogeeninen joukko, joita yhdistää maailmankuva tai tulevaisuuden toiveet.115 Jo 

samasta viiteryhmästä tulevat opiskelija ja muusikko 1996, elokuvaohjaaja 1987 ja opiskelija 

1980 kertovat toisistaan poikkeavista yhteiskuntautopioista. Sen lisäksi haastateltavat ovat 

valmiiksi valveutuneita ja tottuneita olemaan julkisesti erimieltä asioista. Joten suoraa vas-

tausta siihen, onko kertominen ja epäkohdan näyttäminen agenda itsesään vai sittenkin muu-

toksen aikaansaaminen, sitä aineisto ei pysty kertomaan. 

 
Meillä on ollut laillinen valta saarestamme jo yli 50 vuotta. Meillä ei kuitenkaan ole ollut valtaa 

itsestämme, saatikka tietoa, miten valtaa tulisi käyttää. (…) Olen lukenut, että jos systeemi ja 

rakenteet ovat edelleen samoja kuin kolonialismin aikana, käyttävät poliitikot herkemmin val-

taansa samalla tavalla kuin siirtomaan edustajat käyttivät. (…) Suurin osa hallinnon päätöksistä  

perustuu tutkittuun tietoon, niinpä tutkimus on yksi merkittävä työkalu, jota meidän tulee oppia 

hyödyntämään.  

- Opiskelija 1980 

Ulrik Pram Gadin teoksen mukaan suurin osa grönlantilaisista ei havittele isoja yhteiskunnal-

lisia muutoksia. Heille tärkeintä on saada tuntea omistajuus omasta yhteiskunnasta ja poliitti-

sista rakenteista. Grönlantilaiset haaveilevat läheisestä yhteistyöstä Islannin kanssa, sillä heitä 

yhdistää karuluontoisen saaren ja pienen väkimäärän ohella historia osana Tanskan kuningas-

kuntaa.116 Haastatteluaineistoista on mahdollista havaita Gadin esittämä päätelmä, sillä muu-

tos itsessään ei ole päämäärä kaikille haastateltaville. Sitä tärkeämpää on saavuttaa grönlanti-

laisten täysimääräinen päätösvalta maansa asioista. Näkemys perustuu usean haastateltavan 

olettamukseen, että grönlantilaiset ovat epätyytyväisiä saaren yhteiskunnalliseen tilanteeseen, 

joka ei huomioi grönlantilaisten uniikkeja tarpeita.  

 

 

8.4 Toisaalta rakennettu kulttuuri-identiteetti 
 
Andreas Otten teoksen Nuuk underground: Musical change and cosmopolitan nationalism in 

Greenland mukaan grönlantilaisen kansallistunteen rakentamista on pitkään hallinnut ajatus 

 
115 Gad 2016, 36. 
116 Gad 2017, 48–50.  
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kansaa yhdistävän menneisyyden voimasta. Sitä on käytetty nationalistisen tunteen ydinaja-

tuksena niin kansan sisäisesti kuin ulkopuolisille kerrottuna. Grönlantilaiset ovat halunneet 

oppia useita kieliä, jotta he ovat voineet kertoa kansansa historiasta ulkomaalaisille valitse-

mallaan näkökulmalla. Toisen maailman sodan jälkeisistä ajoista lähtien grönlantilaiset ovat 

yrittäneet kannustaa toisiaan luottamaan kansallisidentiteettinsä sellaisenaan, sillä vain siten 

he voivat tuntea olonsa tasavertaisiksi muiden kansojen keskuudessa. Uhriutuminen grönlan-

tilaisen kansallistunteen kulmakivenä jää takaa-alalle, kun kansallistunnetta peilataan globaa-

liin yhteisöön. Jos puolestaan grönlantilaisuus saa vastinparikseen tanskalaisuuden, tulee uh-

riutumisesta yksi suurimmista kansallisidentiteetin määrittäjistä.117  

 

Kulttuurihistoriantutkija Anu Korhonen määrittelee stereotypian olevan yksinkertaistettuja ja 

jäykkiä käsityksiä tietystä ihmisryhmästä ja heidän ominaisuuksistaan. Ne perustuvat saman 

tekemisen tai piirteen toistamiseen. Niitä apunaan käyttäen on mahdollista kategorisoida ih-

misjoukkoja, jolloin yksilöt voivat luoda käsityksen eri kulttuureista stereotypioihin perus-

tuen.118 

 

Inuiitteihin liitetyt stereotypiat ovat merkittävä syy sille, että haastateltavat poliitikko 1964 

lukuun ottamatta toivovat Grönlannin menneisyyden moniäänisen kerronnan lisääntyvän. He 

uskovat uusien kerrontakulmien laajentavan ajatusta inuiiteista tavallisena ihmisjoukkona si-

vistymättömän alkuperäiskansan sijaan. Poliitikko 1964 on ainut, joka ei mainitse stereotypi-

oiden vaikuttavan siihen, miten hän tai grönlantilaiset ylipäänsä määrittelevät itsensä. Hän pi-

tää kaikissa vastauksissaan yllä ylpeyttä grönlantilaisuudesta, joka ei kumpua alistamisesta tai 

uhriutumisesta. Tähän haastateltavien väliseen näkemyseroon voi vaikuttaa se, että poliitikko 

1964 on ainut haastateltavista, joka ei ole asunut ulkomailla. Muut haastateltavat ovat koh-

danneet stereotypioita ja huomanneet niiden vaikutuksen identiteettinsä ulkomailla ollessaan. 

Poliitikko 1964 työskentelee politiikan parissa, mikä osaltaan kaventaa hänen mahdollisuut-

taan kommentoida julkisesti stereotypioiden vaikutusta häneen ihmisenä.   

 

Muut haastateltavat eivät kuitenkaan määrittele stereotypioita vain ja ainoastaan negatiivi-

siksi, sillä monissa niissä piilee heidän mielestään totuudenperää. Yhdeksää haastateltavaa 

yhdistää toive saada vanhahtaneiden stereotypioiden rinnalle uusia, joissa olisi tuoreempaa 

 
117 Otte 2008, 127.  
118 Korhonen 2017, 159.  
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tietoa grönlantilaisesta elämäntavasta ja ihmisistä. He uskovat uuden tiedon vähentävän nega-

tiivisia stereotypioita, minkä myötä olettamusten kuuleminen ei aiheuttaisi alkuperäiskansan 

jäsenille enää niin paljoa epämiellyttäviä tunteita. 

 

Inuiitteihin yhdistettäviä stereotypioita ovat esimerkiksi raa’an lihan syöminen, iglussa asu-

minen, nenien yhteen hierominen, sosiaaliset ongelmat tai sivistymättömyys metsästäjä-keräi-

lijäelintapojensa vuoksi. Cassidy Glennien artikkelin ”We don’t kiss like that”: Inuit women 

respond to the music video representations perusteella inuiittiväestöön kuuluvat eivät ole itse 

voineet määrittää heihin kohdistuvien stereotypioiden vaikutuksia käsityksiin inuiittikultuu-

rista tai elämästä Grönlannista. Stereotypiat, jotka yksinkertaistavat kulttuuria, elävät kirjoi-

tettuina ja dokumentoituina kertomusten kautta, joita toistetaan uudelleen ja uudelleen. Eten-

kin populaarikulttuurin sisällössä mallinnetaan stereotypioita, kun halutaan viitata tiettyyn ih-

misryhmään.119 Elokuvaohjaaja 1987 kertoo hänelle selvinneen elokuva-alaa Tanskassa opis-

kellessaan, että tanskalaisella medialla on noin kymmenen kohdan lista aiheista ja näkökul-

mista, joita Grönlannista kertovaan juttuun pitää poikkeuksetta liittää. Hänen mukaansa lis-

talta löytyvät muun muassa jäävuori, alkoholi, kalastaminen, värikkään puutalot, lasten sek-

suaalinen hyväksikäyttö, iglu, valas ja jääkarhu.  

 

Elokuvaohjaaja 1987, taiteilija 1990, opiskelija ja muusikko 1996, taitelija 1985, muusikko 

1998 ja taiteilija 1971 kertovat, että heillä on ollut elämänsä aikana haasteita identifioitua inu-

iitiksi, koska he eivät vastaa stereotyypistä inuiittia. Inuiittien ajatellaan olevan igluissa asu-

vista metsästäjä-keräilijöistä eikä kaupunki-inuiitteja, joiden arki on ollut hyvin modernia 

heidän lapsuudestaan saakka. Grönlannin alkuperäiskansaan liitetty käsitys on vanhakantai-

nen, mikä useimmiten unohtaa alkuperäiskansan jäsenten moninaisuuden. Alkuperäisyyden 

kyseenlaistaminen näyttäytyy Polly Walkerin mukaan tyypillisesti tutkimusaineistojen ke-

ruun yhteydessä, sillä tutkijat miettivät tarkoin, kuka on tarpeeksi alkuperäinen osallistuak-

seen alkuperäiskansaa käsittelevään tutkimukseen. Yhdysvalloissa esimerkiksi alkuperäiskan-

saan kuuluvalla pitää olla biologisesti todennettuna tietty määrä ”alkuperäistä” DNA:ta, jotta 

henkilö voi kuulua juridisesti alkuperäiskansaan.120  

 

 
119 Glennie 2018, 104. 
120 Walker 2003, 38. 
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Edellä mainitut haastateltavat eivät identifioi itseään myöskään tanskalaisiksi, vaan he ovat 

jotain näiden kahden kansallisidentiteetin väliltä – kuitenkin vahvemmin grönlantilaisuuteen 

kallistuen. Haastateltavat kuvailevat, ettei kumpikaan identiteeteistä ole paikallisten grönlan-

tilaisten luomia, vaan ne tuntuvat ylhäältäpäin annetuilta joustamattomilta raameilta. Thomas 

Hylland Eriksen määrittelee Grönlannin ja etenkin haastateltavien kotikaupungin Nuukin duo 

ethnic -kaupungiksi, jonka asukkaat tulevat eri kulttuureista. Kaupunki rakentuu kahdesta yh-

teisökuplasta. Ihmisten välinen vuorovaikutus tapahtuu pääsääntöisesti saman kulttuuri-iden-

titeetin jakavien kesken.121 Nämä tiettyihin ihmisryhmiin perustuvat stereotypiat ovat haasta-

teltavien mielestä rakentaneet heidän yhteiskuntaansa sellaiseksi kuin se on nyt. Yhtenä esi-

merkkinä elokuvaohjaaja 1987 kertoo, että hän on toistuvasti kuullut ulkomaalaisten häm-

mästelevän, miten inuiitti voi käydä ostamassa kaupasta tavalliset tennarit tai syödä lounaaksi 

hampurilaista lähikahvilassa. 

 

Historiantutkija Oula Silvennoinen selittää ihmisen hakevan lähes poikkeuksetta merkityksiä 

ja selityskeinoja menneisyydestä. Yksilöt koostavat aiemmin koetusta tai kuullusta käsityksen 

omiin tai yhteisön selitysmalleihin perustuen.122 Koko haastateltavien joukolla on selkeä nä-

kemys siitä, mitä heistä alkuperäiskansana ajatellaan ja millaisia stereotypioita heihin liite-

tään. Heidän päätelmänsä kertovat sosiaalisesta totuudesta, jonka he ovat yksilöinä tai ryh-

mänä luoneet. Historiantutkija Panu Pulma painottaa vähemmistötutkimuksen merkitystä, 

jotta heidän historiansa ei jäisi vain vähemmistöjeni tietouteen. Laajennettujen tutkimuskoh-

teiden tarkoituksena on vahvistaa vähemmistön omaehtoista identiteettiä samalla stereotypi-

oiden stigmaa häivyttäen. Stereotypioihin kohdistuvan tutkimuksen avulla vähemmistön kult-

tuuri-identiteetti ja -tarinat pääsevät paremmin esille.123  
 

Yksi elämäni silmiä avaavimmista kokemuksista oli, kun kävin vuoden koulua Tanskassa. Olin 

kuullut, että arjessa grönlantilaiset kohtaavat paljon meihin liitettyjä stereotypioita, mutta en 

osannut odottaa, mitä kaikkea joudun kohtaamaan. (…) Tanskalaiset eivät tiedä Grönlannista 

paljoakaan, vaikka he luulevat tietävänsä siitä sitäkin enemmän, kuuluuhan saari heille.124 Hei-

dän ajatuksensa perustuvat kadulla näkyviin alkoholisoituneisiin inuiitteihin. Minultakin kysyt-

tiin toistuvasti, olenko minä tai vanhempani alkoholisteja. Sen lisäksi minua ei koskaan puhu-

teltu omalla nimelläni. Olin luokkakavereilleni vain grönlantilainen tai pelkästään Grönlanti. 

 
121 Eriksen 1994, 163.  
122 Silvennoinen 2017, 181.  
123 Pulma 2017, 188, 194. 
124 Haastateltavan sävy on sarkastinen 
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Toisinaan jopa eskimo. Minua ei nähty minuna tai haluttu kuulla, millaista elämäni Grönlan-

nissa oli. Olin heille stereotypioiden ilmentymä. Tunsin oloni 16-vuotiaana niin ikäväksi siinä 

tilanteessa, että mietin, miksen vain tee stereotypiasta todellisuutta, kun olin sitä jo heille joka 

tapauksessa. 

- Muusikko 1998 

Stereotypiat muovautuvat yhteiskunnan voimasuhteiden mukaan. Tätä pienessä yhteisössä 

olevaa hierarkiaa taitelija 1971 selittää sillä, että valta on keskittynyt yksipuolisesti lähinnä 

vain miehille ja erityisesti tanskalaislähtöisille miehille. Inuiitteihin liitettyjä stereotypioita 

tutkinut Cassidy Glennie argumentoi median vahvistavan julkisuudessa olevia kertomuksia 

totuutena. Näin ollen vallalla olevan joukon äänestä tulee totta, vaikka enemmin kyse on toi-

sen puolen näkökulmien kuulematta jättämisestä. Ne normalisoivat dominoivan kansan to-

tuutta unohtaen vähemmistön osallisuuden. Vähemmistöjen sisällä paremmassa sosioekono-

misessa asemassa olevat henkilöt saavat enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja näkyvyyttä. 

Tällöin paikallinen kulttuuri näyttäytyy vähemmistön sisällä olevan pienen joukon kuvailun 

kautta.125  

Taitelija 1971 mielestä Grönlannista ei ole aiemmin noussut vahvoja alkuperäiskansaan kuu-

luvia roolimalleja tai samaistuttavia esimerkkihenkilöitä. Voimahierarkiaa on syventänyt po-

pulaarikulttuuri, sillä inuiittipiirteisiä henkilöitä on vuosien varrella näkynyt julkisuudessa 

erittäin vähän. Vaikka taitelija kouluttautui yliopistotasoisesti, kyseenalaisti hän vielä aikuis-

iällä tiedon oikeellisuutta, jos inuiittinainen oli tiedon jakajana. Hän selittää ajatteluaan pint-

tyneellä käsityksellä kahden kerroksen väestä. Sen mukaan grönlantilaisten tieto ei ole voinut 

olla yhtä merkittävää kuin jonkun toisen esittämä. Glennin artikkelin haastatteluaineistossa 

kuvataan, miten stereotypiat ovat vaikuttaneet muun muassa inuiittien kauneusihanteisiin. 

Median julkisuustilaa saavien ihmisten yksipuolisuus ulottuu alistamaan alkuperäistä väestöä, 

sillä julkisuudessa on esitetty vain tietyn piirteisiä henkilöitä. Kolonialistiset rakenteet ovat 

syvässä vaikuttaen edelleen valintoihin siitä, kenen ääni tulee kuulluksi ja millä perus-

teella.126 

Lapsena en ollut yhtään onnellinen ulkonäöstäni, koska näytin samalta kuin Amerikan alkupe-

räiskansan jäsenet. Alkuperäiskansaan kuuluvat hävisivät aina cowboy-elokuvissa. Tunsin it-

seni häviäjäksi. Jos olisin voinut vaihtaa nenäni, olisin halunnut tehdä sen. Television täytyisi 

 
125 Glennie 2018, 108, 105. 
126 Glennie 2018, 106.  
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näyttää ihmisten erilaisuuden kirjoa, ettei kukaan lapsi enää joudu ajattelemaan niin kuin minä 

mietin pienenä.  

- Taitelija 1971 

Jokainen haastateltava viittaa Grönlannin sosiaalisiin ongelmiin ja niiden myötä jalkautunei-

siin negatiivisiin stereotypioihin. Sosiaalisista ongelmista uutisointi alkoi 1950-luvulla, kun 

Grönlannissa elettiin tanskalaistamisen ja urbanisaatiokehityksen alkuaikaa. Grönlantilainen 

yhteiskunta oli suuren muutoksen keskellä eivätkä yhteiskunnan rakenteet olleet valmiita aut-

tamaan siinä muutoksessa eläviä yksilöitä ja perheitä. Työttömyydestä tuli kaupungistuneen 

Grönlannin ongelma, joka toi mukanaan sosiaalisia haasteita, jotka ovat edelleen nähtävissä 

Grönlannissa.127  

 

Muusikko 1998 kertoo jatkuvan sosiaalisten ongelmien julkisen käsittelyn vaikuttaneen hä-

nen identiteettiinsä. Hänen perheessään etenkin alkoholi on ollut isona osana arkea. Nuorena 

hän yhdisti omat perhekokemuksensa sekä uutisotsikot ja alkoi uskoa alkoholin olevan koko 

kansan vitsaus. Muusikko 1998 kertoo, että hänelle on aina ollut vaikeaa erottaa yleistys to-

tuudesta, mihin syynä saattaa olla perheen ja alkoholin välinen suhde. Kukaan muu haastatel-

tavista ei ainakaan kerro samanlaisista sosiaalista ongelmista perheessään. Muusikko 1998 on 

haastateltavista ainoana kasvanut yksihuoltajaperheessä ilman toista vanhempaa. Usein sosi-

aaliset ongelmat liitetään etenkin pieniin kyyliin. Viiden suurimman taajaman ulkopuolelta 

haastateltavista ovat kotoisin vain muusikko 1998 ja poliitikko 1964. Haasteellinen perhe-

tausta on myös taiteilija 1974:llä. Hän eli nuoruusvuotensa lastenkodissa, joten arkinen yh-

teys perheeseen jäi häneltä nuoruudessa kokematta. Suurin osa haastateltavista on kasvanut 

perheissä, joissa isä on tanskalainen. Tanskalaiset ovat kärsineet sosiaalisista ongelmia sel-

västi grönlantilaisia vähemmän muun muassa siksi, ettei työttömyys ole ollut suurena osana 

heidän elämäänsä.128 

 

Haastateltavista kukaan ei mainitse, että yhteiskuntavetoisesti saatikka julkisesti Grönlannissa 

olisi käsitelty elämää kahden kulttuurien välillä. Haastateltavista kahden kerroksen väkisyy-

destä puhuvat taitelija 1971, elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1990 ja muusikko 1998. Heidän 

mielestään positiiviset ilmiöt liitetään Grönlannin tanskalaisiin ja sosiaaliset ongelmat sekä 

perinteinen elintapa alkuperäiskansaan. 

 
127 Sørensen 2001, 827. 
128 Sørensen 2001, 827. 
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Bo Wagner Sørensen selittää grönlantilaisen väestön kipuilun johtuvan kulttuurisesta akkul-

turaatiosta seuraavasta stressistä. Akkulturatiivinen stressi syntyy, kun ihminen on lyhyellä 

aikajänteellä joutunut päästämään irti jostain itselle merkittävästä ja saa tilalle jotain toiselle 

kulttuurille ominaista. Sørensen mukaan Grönlannin urbanisaatiokehityksen aikana paikallis-

ten elämässä muuttui paljon. Alkuperäiskansaan kuuluneet jättivät taakseen heidän kulttuuril-

leen merkittäviä ominaispiirteitä. Samalla heidän tuli totuttautua uuteen urbaaniin kehityk-

seen ilman kulttuurin muutoksen käsittelyä.129 Haastateltavista kukaan ei ole kokenut 1950-

luvun kiihtyvän urbanisaation alkua. Poliitikko 1964 ja taitelija 1971 ovat eläneet lapsuutensa 

kokien suuria muutoksia. Muutoin haastateltavat ovat kahden tai kolmen sukupolven päässä 

urbanisaatiokehityksessä ja Sørensen esittämästä akkulturatiivisesta stressistä. On siis oletet-

tavaa, että akkulturatiivinen stressi kulkeutuu ylisukupolvisesti. 

 

Maantieteen ja ympäristön tutkija Maura Hanrahanin mukaan kansalaisidentiteetti syntyy 

kollektiivisen kulttuurin, me-hengen, kielen, alueen, arvojen ja historian legitiimiydestä.130 

Haastateltavien kansallisidentiteettiä heikentävät tekijät voi listata seuraavien teemojen alle: 

vaikeaselkoinen identiteetti, kokemus kadotetusta grönlantilaisuudesta ja kiihtynyt urbanisaa-

tiokehitys. Haastateltavien mukaan stereotypiat ja kategorisointi ovat alistaneet grönlantilai-

set kulttuuripiirteet ulkoapäin muokatuiksi. Muuttuminen on yksilölähtöistä, sillä haastatelta-

vat kertovat omakohtaisia kokemuksia, joihin liittyy häpeän tunne grönlantilaisuudesta. Jo-

kainen haastateltava tuo esille, miten grönlantilaisten pitäisi olla ensin ylpeitä itsestään ja sen 

myötä kansasta lähtevä me-henki voisi perustua kulttuurin arvostamiseen.  

 

Useat haastateltavista pitävät kulttuuriaan verrattain tuoreena ja hauraana, sillä heidän mieles-

tään kolonisaation myötä alkuperäiskansan jäsenet ovat vieraantuneet inuiittien kulttuurista. 

Opiskelija ja muusikko 1996 sekä taitelija 1990 toivovat voivansa ymmärtää ja jakaa grönlan-

tilaista kulttuuria ja historiaa uusista näkökulmista.  

 

Kirjoitukset menneestä eivät ole valheellisia, mutta niistä puuttuu niin paljon tietoa. Ne eivät 

esimerkiksi kerro, mitä asioita inuiitit itse ovat kokeneet merkityksellisiksi historiassa. Toi-

saalta nykyisyydessä me emme myöskään puhu menneisyydestä, sen synnyttämistä traumoista 

tai edes elämästä sen suuremmin. Minusta tuntuu, ettemme oikeastaan saa puhua todellisista 

kokemuksista. (…) Tunnistamme kuitenkin tabuista johtuvan painostavan läsnäolon. Minusta 

 
129 Sørensen 2001, 829. 
130 Hanrahan 2017, 71.  
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kyse on suurelta osin siitä, ettei meidän yhteiskunnassamme ole keskustelua menneestä. Emme 

puhu tavoista, joita omasimme tai tiesimme, siitä mikä on ominaista kulttuurillemme. Toiste-

lemme vain meihin liitettyjä stereotypioita ja mietimme itseämme niiden kautta. Uudenlaiset 

keskustelut voisivat avata meidän ymmärrystämme itsestämme ja auttaisivat myöskin käymään 

läpi vaikeampia aiheita.  

- Opiskelija 1980 

 
Jokaisessa haastattelussa käy ilmi joko sanottuna tai rivien välissä kerrottuna, ettei grönlanti-

laisten tulisi määrittää itseään vain heidän etnisyytensä kautta. Sosiaalisen median aktiiviset 

käyttäjät elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1990, tutkija 1986, opiskelija 1980 ja taitelija 1985 

kirjoittavat Instagramin bioteksteissään olevansa inuiitteja. Puolestaan muut sosiaalista me-

diaa käyttävistä: muusikko 1998, lukiolainen sekä opiskelija ja muusikko 1996 eivät mainitse 

alkuperäisyyttään profiilissaan. Haastateltavista vanhimmat taitelija 1971 ja poliitikko eivät 

ole Instagramissa tai ainakaan käytä sitä aktiivisesti. Etnisyyden ilmaiseminen profiiliteks-

tissä voi kertoa sukupolvien välisestä erosta, sillä kolme nuorinta haastateltavaa eroavat vii-

destä muusta sosiaalisen median käyttäjästä ainakin siinä, että he eivät mainitse etnisyyttään 

profiilissaan. Iän tuomaa eroa on mahdollista selittää Grönlannin lähihistorialla. Nuoremmat 

haastateltavat ovat olleet kouluikäisiä, kun Grönlanti on saavuttanut laajennetun itsehallinto-

oikeuden vuonna 2009, jolloin tulevaisuuden mahdollisuuksien määrä arktisella saarella kas-

voi myös merkittävästi. Tähän mennessä saarella olevat opiskelumahdollisuudet sekä pal-

velu- ja asiantuntija-alojen sektorit ovat kasvaneet lisäten nuorten valinnanvaraa tulevaisuutta 

ajattelen.131 Puolestaan 1980-luvulla syntyneet haastateltavat aina taitelija 1990 saakka ovat 

olleet itsehallinnon saavuttamisen aikaan täysikäisiä, varhaisaikuisia, joiden elämänpolut oli-

vat ennättäneet muotoutua jo selkeästi nuorempia haastateltavia pidemmälle. 

 

 

8.5 Vaikuttajina perhe ja kollektiivisuus 
 
Grönlantilaiset elävät kollektiivisessa kulttuurissa, jossa perhe ja lähiyhteisö priorisoidaan 

elämän tärkeimmäksi asiaksi. Edes nykyaikana individualismi ei ole saanut Grönlannissa sa-

manlaista asemaa kuin länsimaissa, vaan yhä perhearvot asettuvat yksilön henkilökohtaisten 

tarpeiden yläpuolelle. Urbanisoituneessa Grönlannissa on virinnyt ajatus ydinperheestä. Se 

poikkeaa pienempien yhteisöjen perhemalleista, sillä edelleen pienissä kylissä perhe käsittää 

 
131 Hovgaard 2017, 74. 
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lähiyhteisön biologisista perhesiteistä välittämättä. Kollektiivisuus perustuu metsästäjä-keräi-

lijöiden elämäntapoihin, jolloin ravinnonsaanti ja arjen ylläpito vaativat jokaisen yhteisön jä-

senen osallistumisen.132 

 

Haastatteluissa perhe toistuu läpileikkaavana teemana, vaikka en esittänyt siitä suoria kysy-

myksiä haastateltaville. Heistä tutkija 1986 ja poliitikko 1964 lukuun ottamatta muut kertovat 

avoimesti ja pitkän kaavan mukaan perheistään. Perhe toimii aineiston kokoavana teemana, 

haastateltavien näkemysten selittäjänä ja heidän henkilökohtaisena aikajananaan. Haastatelta-

vat reflektoivat kokemuksiaan ja maailmankuvaansa perheidensä kautta. He kertovat muisto-

jaan perhe-elämästä ja sen dynamiikoista. Samalla he näyttävät itsestään erilaisia persoonalli-

suuden piirteitä, sillä jokaisella haastateltavalla on perheessään monta roolia – lapsi, sisarus, 

vanhempi ja niin edelleen.  

 

Kaikki haastateltavat luonnehtivat grönlantilaisia rauhallisiksi ja sisäänpäin kääntyneiksi. 

Perhepiirissä grönlantilaiset vapautuvat ja persoonallisuuden piirteet pääsevät paremmin 

esiin. Viihdyttäviä ja opettavaisia tarinoita menneisyydestä jaetaan, mutta henkilökohtaisem-

mat ja kivuliaammat muistot jätetään tavallisesti kertomatta myös pienemmissä ryhmissä. 

Taitelija 1990, elokuvaohjaaja 1987, opiskelija ja muusikko 1996, muusikko 1998 ja lukiolai-

nen 2001 kertovat, ettei heidän perheissään ole puhuttu grönlantilaishistoriasta. Näitä hiljai-

suuden kierteessä kasvaneita haastateltavia yhdistävät isät, jotka eivät ole alkujaan grönlanti-

laisia. Haastateltavista ne, joiden isät ovat Grönlannin alkuperäiskansaa, ovat kuulleet enem-

män perheen paikallishistoriasta kuin tanskalaisisien lapset. Vanhemman sukupuolella on 

haastateltavien mukaan merkitystä menneisyydestä kertojana, sillä isät ovat tyypillisesti sii-

hen äitejä suostuvaisempia. 

 

Bo Wagner Sørensenin tutkimuksesta käy ilmi, että grönlantilaismiehillä on ollut naisia 

enemmän vaikeuksia sopeutua moderniin urbaaniin elämään sekä kahden kulttuurin yhteis-

kuntaan. Hän selittää sitä perinteisellä grönlantilaiselle sukupuolimallilla, jossa naiset ovat 

tavallisesti pitäneet huolta kodista miesten vastatessa ruuan hankinnasta. Tämän asetelman 

mukaan naisten elämän perustehtävät eivät ole muuttuneet niin merkittävästi miehiin verra-

ten. Urbaaneissa yhteisöissä metsästys ja kalastus eivät ole yhtä tärkeitä, sillä ruuan voi ostaa 

 
132 Glendøs & Berliner 2017, 9. 
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kaupasta. Näin ollen alkuperäiskansaan kuuluvien miesten on täytynyt päästää irti aiemmasta 

roolistaan perheessä ja löytää paikkansa uudesta länsimaistuneesta yhteiskunnasta.133 

Signe Arndfred ja Kristen Bransholm Pedersen teoksen From Female Shamans to Danish 

Housewises: Colonial Constructions of Gernder in Greenland mukaan ennen kolonisaatiota 

inuiittien keskuudessa olevat sukupuolierot koskivat lähinnä arkiaskareita. Perhe ja parisuh-

teet olivat tasa-arvoisia sukupuoleen katsomatta. Tyypillisesti inuiiteilla oli polyamorisia suh-

teita, jolloin sekä miehet että naiset avioituivat useamman henkilön kanssa. Tutkijat selittävät 

useita avioliittoja yhteisön tarpeella olla tiivis ja auttaa toinen toistaan; puolison menehtymi-

nen ei tee toisesta leskeä eikä lapsista vanhemmattomia, sillä puolison menettäneellä on jo 

valmiiksi olemassa kumppani, jonka kanssa jakaa arkea. Näin ollen inuiittien parisuhteissa ei 

ole ollut samanlaista hierarkkisuutta kuin länsimaissa. Kolonisaation aikana tanskalaiset lähe-

tyssaarnaajat halusivat paikallisten parisuhteiden monogaamistuvan, sillä polyamoriset suh-

teet eivät olleet kristinuskon mukaisia. Samalla parisuhteet ja sukupuolet hierarkisoituivat, 

mikä on vaikuttanut yhteiskunnalliseen kehitykseen.134  

Opiskelija ja muusikko 1996 ja opiskelija 1980 nostavat haastatteluissaan esille kristinuskon 

tuomat perhe- ja parisuhdemallit. He uskovat ”mielellisen dekolonisaatioon” olevan välttä-

mättön, jotta länsimaiset normit eivät olisi itsestäänselvyyksiä grönlantilaisten keskuudessa. 

He kyseenalaistavat monogaamisia suhteita, sillä niille ei heidän mukaansa ole perustetta 

Grönlannissa. Opiskelija ja muusikko 1996 selittää useiden parisuhteiden tarpeellisuutta his-

toriassa, jotta perheen selviytyminen karuissa olosuhteissa mahdollistui. Hänen mielestään 

monisuhteisuus lisää yhteisön kollektiivisuutta.  

Tutkielmaan haastateltavien sukupuoli- ja ikäjakauma korreloivat grönlantilaisen aktivistijou-

kon ydinryhmän kanssa, sillä saarella aktivismi yhdistää erityisesti nuoria naisia. Dekoloni-

saatiosta puhuvia miehiä on yhteisössä vähän. Sukupuolijakauma on ristiriidassa Sørensenin 

tutkimustulosten kanssa, sillä hänen mukaansa juuri miehet kipuilevat asemansa kanssa 

muuttuneessa yhteiskunnassa. Toisaalta useat haastateltavat kuuluvat eri intersektioihin, joten 

heitä ei voi positioida edustamaan vain nuoria naisia. Aktivistien joukko tarjoaa samaistumis-

pintaa niin alkuperäiskansan jäsenille kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville. 

 
133 Sørensen 2001, 829. 
134 Arnfred & Pedersen 2015, 289–290, 294. 
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Jo aiemmin mainitut kahden kulttuurin perheissä kasvaneet taitelija 1990, elokuvaohjaaja 

1987, opiskelija ja muusikko 1996, muusikko 1998 ja lukiolainen 2001 kertovat, etteivät hei-

dän äitinsä ole puhuneet menneisyytensä koloniaalisesta taakasta, vaan aihe on pysynyt per-

heissä lähes täysin käsittelemättömänä. Näiden haastateltavien joukosta erottuu elokuvaoh-

jaaja 1987, sillä hänen isänsä on tanskalainen Grönlannin kulttuuriin ja historiaan erikoistunut 

tutkija. Perheissä, joissa grönlantilaisäidin perhehistorian käsittelyllä ei ole ollut, on haastatel-

tavien mukaan vallinnut sukupuolittunut ja etnisyysperäinen hierarkia. Monikulttuuristen per-

heiden lapset ovat olleet poikkeuksetta tanskalaislasten luokilla, minkä mukana kosketuspinta 

grönlantilaiseen kulttuuriin on vähentynyt entisestään. Elokuvaohjaaja 1987:n, taitelija 

1990:n, tutkija 1986:n, taitelija 1985:n sekä opiskelija ja muusiko 1996:n lapsuuden kotikie-

lenä on ollut tanska. Taitelijat 1990 ja taitelija 1985 ovat joutuneet opettelemaan grönlannin 

kielen itsenäisesti aikuisiällä, sillä perheessä sitä ei käytetty laisinkaan. Muut tanskaa kotikie-

lenään käyttäneet oppivat grönlannin jo lapsuudessaan äideiltään. 

 
Kun grönlantilainen lehtorimme kysyi meiltä yliopistolla, mitä tiedämme historiastamme, 

aloimme toistella muistikuviamme historiankirjoista. Lehtori jatkoi kysymystään, mitä tie-

dämme perheidemme historiasta ja mitä olemme kuulleet vanhemmiltamme ja isovanhemmil-

tamme. Noin 60-vuotias naislehtorimme kertoi, ettei hän ole koskaan kertonut lapsilleen tai lap-

senlapsilleen henkilökohtaista tarinaansa. Hän oli vastikään ymmärtänyt, että hänen menneisyy-

teensä kuuluu niin satuttavia asioita, ettei hän ole osannut edes nimetä niitä. (…) Meidän yh-

teiskunnassamme on kipu siitä, keitä olemme eivätkä ihmiset sen vuoksi halua jakaa tarinoi-

taan. Häpeä omasta itsestä ja omasta kansasta on tuntunut ylitsepääsemättömälle. 

- Opiskelija ja muusikko 1996 

 

Omaan kansaan ja menneisyyteen liittyvä häpeä nousee teemana esille kaikissa muissa paitsi 

poliitikko 1964:n haastattelussa. Heistä häpeä ja arvottomuuden kokemus ovat keskenään 

verrannollisia, sillä tunne häpeästä syntyy yksityisen ja julkisen välimaastossa. Se on sosiaali-

sesti konstruoitunut tunne, jota leimaa ajatukset epäsovinnaisesta toiminnasta tai normin rik-

komista.135 Marjut Anttosen väitöskirjassa häpeää käsitellään koulumaailman ja historian 

opetuksen kautta. Väitöskirjan mukaan nykyisyydessä alistetun tai hävinneen puolelle joutu-

minen lisää menneisyydestä kumpuavaa häpeää yhä edelleen. Esimerkiksi saamelaislapset 

 
135 Jackson 2006, 55. 
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Norjan valtiollisissa kouluissa tunsivat häpeää taustansa vuoksi. Heidän arkensa ja käytän-

nöntaidot poikkesivat luokkakavereista erottaen heidät muista lapsista.136  

 

Grönlannissa on totuttu ajatukseen, jossa kahden kulttuurin perheiden tulisi seurata tanska-

laista elämänmallia, sillä ihmisten mielissä sen noudattaminen antaa paremmat mahdollisuu-

det mielekkääseen ja menestyvään elämään. Elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1990, opiskelija ja 

muusikko 1996 ja lukiolainen 2001 kertovat heidän äitiensä opettaneen heille grönlantilaisia 

kulttuuripiirteitä teoin sanojen sijaan. Heidän äitinsä edustavat 1960- ja 70-luvuilla syntynei-

den sukupolvea. Kyseiselle ajalle leimallista on ajatus, jossa grönlantilaisuus haluttiin häivyt-

tää tanskalaisuuden tieltä.137 Edellä mainittujen haastateltavien äidit ovat toteuttaneet kulttuu-

rinsiirtoa opettaen perinteitä ruuanlaitosta käsitöihin ja metsästysrituaaleihin.  

 

Haastateltavista taitelija 1971 kuuluu tähän mainittuun äitien sukupolveen, jotka ovat edistä-

neet kulttuuriaan teoin. Hän havaitsi kasvattavansa lapsiaan 1990-luvulla monien grönlanti-

laisten äitien tapaan, siten että grönlantilaiset erityispiireet eivät korostuneet kasvatuksessa, 

päinvastoin. Hänen alakouluikäiset lapsensa eivät muun muassa halunneet puhua grönlantia, 

joten taitelija 1971 päätti käyttää vuoden ajan vain ja ainoastaan grönlannin kieltä, jotta kie-

len ja kulttuurin asema vahvistuisi hänen lähipiirissään.  

 

Tyttäreni itki lattialla nyrkkiä puiden, ”En halua olla grönlantilainen, haluan olla tanskalainen. 

Äiti onko minun pakko olla grönlantilainen?”. Sen näkeminen satutti minua ja sai miettimään, 

miksei lapseni halua olla grönlantilainen. En halua työntää lapsiani tiettyihin muotteihin. Ajat-

telen ennemmin, että he seuraavat omia vaistojaan. Uskon, että kodin arvomaailma kyllä näkyy 

sen verran lapsen kasvaessa aikuiseksi, kun sen on hyvä näkyä. Nykyään lapseni ovat varhaisai-

kuisia, ja he arvostavat grönlantilaisuuttaan. 

- Taitelija 1971 

Historian tutkija Kalle Pihlainen summaa artikkelissaan kollektiivisen historiatietoisuuden 

uusintavan yhteisön normeja sopimaan jo olemassa olevaan maailmankuvaan. Yhteisön jaka-

mat käsitykset eivät ole riippuvaisia tutkimustuloksista tai liikkuvista trendeistä. Ennemmin 

käsitykset siirtyvät alati mukautuen yhteisön jäseneltä toiselle siten, että uusi näkemys löytää 

paikkansa yksilön maailmankuvan rakenteista.138 Tutkijat Warren Kidd ja Alison Teagle 

 
136 Anttonen 2010, 94. 
137 Gad 2016, 120.  
138 Pihlainen 2011, 7.  
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argumentoivat kansalliskulttuurin ja -tunteen syventyvän yhteisössä, kun uusi tieto onnistuu 

sulautumaan vanhaan liittyen osaksi sitä. Jos kulttuuri on ajautunut siihen tilanteeseen, ettei 

yhdistäviä tapoja, kieltä ja rituaaleja enää ole, alkaa kansallinen yhteisöllisyys vääjäämättä 

hiljalleen rapistua.139  

 

Grönlantia tutkivan Tekke Terspstran mukaan grönlantilaiset rituaalit, tavat ja kieli alkoivat 

hävitä kansallisen assimilaation seurauksena. Kuitenkin aikoina, jolloin grönlantilaisuusliike 

on herännyt, ovat myös perinteiset grönlantilaiset tavat tulleet uudestaan osaksi ihmisten ar-

kea.140 Sørensen pitää huomionarvoisena grönlantilaiseen nationalismiin liittyvää vastakkain-

asettelua. Nykyään se näyttäytyy kansakunnan vertailussa tanskalaisiin. Erilaisuutta voidaan 

pitää jopa modernin grönlantilaisuuden peruskalliona. Perinteisesti Grönlannissa vastakkain-

asettelu on ollut perheiden välisissä dynamiikoissa; traditionaalisessa elämäntavassa ja mo-

dernissa, sosioekonomisessa asemassa ja sukupuolten välillä.141  

 

Elokuvaohjaaja 1987, opiskelija 1980, taitelija 1990, muusikko 1998 ja taitelija 1971 painot-

tavat niin ikään kulttuurillisia vastinpareja. Elokuvaohjaaja 1987 mukaan karujen olosuhtei-

den vuoksi Grönlannissa perustarpeiden tyydyttäminen historian saatossa on ollut haastavaa, 

joten samalla alueella metsästäneet perheyhteisöt kilpailivat ravinnosta toistensa kanssa. Tai-

telijat 1990 ja 1985 kertovat grönlantilaisten shamaanien käyttäneen tyypillisesti loitsuja tuot-

taakseen epäonnea muille perheille. Kristinuskon ja kolonisaation myötä shamanismi on hä-

vinnyt Grönlannista, sillä pakanalliset rituaalit ovat vastoin kristinuskoa. Pakanallisuuden 

kieltämisestä tuli myös Grönlannin ensimmäinen lainpykälä vuonna 1782.142 Spirituaalisessa 

Grönlannissa shamanismi ei ollut ainut yhteys henkimaailmaan, sillä vielä 1900-luvulla inuii-

tit valmistivat kostonhimoisia tupilak-esineitä. Niiden tarkoituksena on loitsia epäonnea met-

sästykseen ja toisinaan jopa kirota ihminen kuolemaa. Enää Grönlannin alkuperäiskansan jä-

senet eivät käytä tupilakeja.143  

 

Ylempänä mainitut haastateltavat tunnistavat edelleen yhteisöjen välisten dynamiikkojen vai-

kuttavan grönlantilaisten käytökseen. Enää kyse ei ole ravinnonsaamisesta, vaan enemmin 

käytösnormeista, jotka asettavat yhteisöt ja yksilöt vastatusten. Haastateltavat selittävät 

 
139 Kidd & Teagle 2012, 39. 
140 Terpstra 2015, 26–27.  
141 Sørensen 2001, 830. 
142 Arnfred & Pedersen 2015, 292. 
143 Yates & Sims 2010, 229. 



 63 

vastakkainasettelun kierrettä kulttuurisella jäännöksellä metsästäjä-keräilijä ajoista. Näin ol-

len grönlantilaiset alkuperäiskansan jäsenet eivät edusta yhtenäistä joukkoa, vaan haastatelta-

vat tunnistavat ryhmäytymisen myös pienen yhteisön sisällä. 

 

Minun huoleni grönlantilaisaktivistien toiminnassa on, onko vain pieni sisäpiiri tuomassa perin-

teistä grönlantilaisuutta esille. Silloin uusia perspektiivejä tulee vain yksi lisää valtanarratiivin 

rinnalle. Tällaisessa tapauksessa uudelleen kirjoitettu historia ei ota koko kansaa huomioon, 

vaan siitä tulee yhden grönlantilaisryhmän kertoma subjektiivinen totuus. Minusta meidän jo-

kaisen ei tarvitse jakaa samaa maailmankuvaa. Paljon tärkeämpää on kerätä yhteen ajatuksia 

ympäri Grönlannin, ja tuoda ne osaksi laajempaa ymmärrystä saarestamme. Usein kaupunkilai-

set tai ihmiset Nuukissa ajattelevat, että elämä ei voi olla hyvää Nuukin ulkopuolella. Kiire ra-

kentaa elämäämme ja järjestelee meidät yhteiskunnassamme. Monen meistä tarkoituksena elä-

mässä on saavuttaa tietty positio ja arvoasema. Pienessä kyläyhteisössä elämä ei ole sellaista. 

Kaupunkilaislähtöisen grönlantilaisuuden kautta koko kansa ei voi tulla millään kuulluksi.  

- Taitelija 1971 

Sana kollektiivinen toistuu haastatelluissa useita kertoja. Niin kuin sitaatista ilmenee, kollek-

tiivisuus ei yllä kattamaan kaikkia grönlantilaisia. Konkreettisesti myös grönlantilaisen tai 

inuiitin määritelmää on vaikea rajata, sillä alkuperäisryhmän jäseneksi voi tulla vain peri-

mänsä kautta.144 Inuiitit ovat eläneet niin pitkään rinnatusten länsimaisen väestön kanssa, että 

lähes jokaisen saaren asukkaan perimästä osa on Tanskasta tai jostain toisesta länsimaasta pe-

räisin. Osat tanskalaissuvut ovat eläneet saarella useita sukupolvia, joten grönlantilaisuutta ja 

sen ominaispiirteitä on haastava määrittää.145  

 

Kukaan haastateltavista ei osaa tai halua jaotella Grönlannissa asuvia henkilöitä sen mukaan, 

ketkä ovat grönlantilaiseen kansallistunteeseen oikeutettuja. Kansallistunteesta ja kollektiivi-

suudesta kerrottaessa haastateltavat jakavat näkemyksen siitä, että grönlantilaisuus on yhtei-

siä rituaaleja ja samaistumista toiseen. Jokaisen ei ole tarvinnut käydä läpi samoja kokemuk-

sia, vaan enemmin kyse on kulttuurin sisäistämisestä ja sen tiedostamisesta. Kun grönlantilai-

nen ottaa toisen grönlantilaisen kanssa puheeksi hylkeenmetsästyksen, variksenmarjojen ke-

räämisajankohdan tai traditionaalisen rumputanssin, tietää jokainen, mistä on kyse.  

 

 
144 Niezen 2003, 13. 
145 Gad 2016, 49–50.  
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Kollektiivinen käsitteenä kertoo yhteenkuuluvuuden tunteesta saarella asuvien kesken, vaikka 

fyysinen etäisyys toiseen voi olla aina Huippuvuorten korkeudella sijaitsevasta Upernavikista 

Grönlannin eteläkärjen Qaqortoqiin, joka asettuu Helsingin leveyspiirille. Alkuperäiskanso-

jen keskuudessa kollektiivisuus on jaettu arvo ja sen säilyttäminen on tavoite itsessään.146 

Syynä yhteisöllisyyden tavoitteluun voi olla urbanisaation mukana lisääntynyt individualismi, 

jolloin yksilöt asettavat oman etunsa yhteisön tai kansan edelle. Individualismi ei ole voinut 

toimia kovinkaan hyvin metsästäjä-keräilijöiden yhteisöissä, sillä jokainen on ollut enemmän 

ja vähemmän riippuvainen muiden panoksesta ruuan ja suojan hankinnassa.  
 

Olemme perineet esi-isiltämme halun ylläpitää ja varmistaa kaikille saarellamme hyvät ja tasa-

puoliset oltavat. Se näkyy kollektiivisessa elämäntyylissämme ja luonnon arvostamisessa, sekä 

edelleen osana sitä elämisessä. 

- Poliitikko 1964 

 

Kaikissa kymmenessä haastattelussa käydään läpi yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan kah-

tiajakautunutta identiteettiä. Poliitikko 1964 lukuun ottamatta haastateltavat painottavat hei-

dän henkilökohtaisesti koettua identiteettikriisiään kahden kulttuurin välillä. Nämä yhdeksän 

haastateltavaa ovat kokeilleet asumista Grönlannin rajojen ulkopuolella muun muassa ym-

märtääkseen paremmin identiteettiään. Heidän identifioitumisensa tiettyyn maahan ja kulttuu-

riin poikkeavat toisistaan.  

 

Taiteilija 1990, opiskelija ja muusikko 1996, muusikko 1998, opiskelija 1980, taitelija 1971 

ja lukiolainen 2001 kuvailevat heidän kokemustensa osoittaneen entistä selkeämmin heidän 

identiteettinsä kietoutuvan grönlantilaisuuteen. Ulkomailla asuessaan nämä haastateltavat 

huomasivat, etteivät kaksikielisyys tai skandinaavisempi ulkonäkö tehneetkään heistä auto-

maattisesti toisen yhteisön tai kulttuurin jäsentä. Puolestaan elokuvaohjaaja 1987, tutkija 

1986 ja taitelija 1985 painottavat kahden kulttuurin välillä kasvamisen positiivisia puolia. Ul-

komailla oleminen on vahvistanut heidän kokemustaan niin grönlantilaisuudesta kuin tanska-

laisuudesta. Edellä mainitut kolme haastateltavaa ovat antaneet itselleen luvan tuntea olonsa 

kahden kulttuurin kansalaisiksi, vaikka he tekevätkin pääasiallisesti töitä grönlantilaisuutta 

edistävien teemojen ja erityisesti historiatietoisuuden parissa. Heistä kahdesta 

 
146 Niezen 2003, 10. 
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kansallisuudesta rakentuva identiteetti ei ole ristiriidassa heidän työnsä kanssa, kunhan kult-

tuurit pysyvät tasa-arvoisina eivätkä toisiaan alistavina.  

 

Taitelija 1985 kertoo kiinnostuksen grönlantilaisiin tarinoihin ja historiaan vahvistaneen hä-

nen identifioitumistaan grönlantilaiseksi. Ennen sitä hän ajatteli, ettei hänen ole luvallista 

kuulua alkuperäiskansaan skandinaavisen ulkonäkönsä ja grönlannin kielen osaamattomuu-

tensa vuoksi.  

 
Tarinoiden kerääminen on lähtökohtaisesti liittynyt tarpeeseeni kerätä tietoa omasta grönlanti-

laisesta historiastani, identiteetistäni ja kulttuuristani. (…) En ollut koskaan tuntenut vaalean 

ihoni ja grönlannin kielen taitamattomuuden takia, että minulla olisi oikeus olla kiinnostunut 

Grönlannin historiasta ja tutkia näitä asioita. Ulkomailla asuessani muistin, miten isoäitini oli 

kertonut grönlantilaisista monstereista. Aloin pohtia hänen kertomuksiaan, ja niin minun oli 

helpompi käsitellä grönlantilaisuuttani mytologisten ja abstraktien teemojen kautta. (…) Nyky-

ään tunnen, että olen osa kulttuuria ja saan jakaa sitä tuleville sukupolville. Mytologia ei ole 

vain tarina, se on syvempää ymmärrystä omasta kulttuurista ja tunne siihen kuulumisesta.  

- Taitelija 1985 

Tekke Terpstra perehtyy teoksessaan Inuit outside the Arctic: Migration, identity and Percep-

tions identiteetin kehitykseen. Identiteetti rakentuu yhteydessä muihin. Se huomioi yhteisöä 

siihen samaistuen, mutta säilyttäen kuitenkin jokaisen yksilön omaleimaisuuden. Ulkomaille 

muuttaminen ja asettuminen erilaisen kulttuuri-identiteetin ympäröimäksi muokkaa käsitystä 

itsestä. Se voi toimia kansallisidentiteettiä vahvistavana tai uuteen ympäröivään kulttuuriin 

liittävänä tekijänä. Silloin kulttuuripiirteet eivät ole enää itsestäänselvyyksiä, vaan uuden 

kulttuurin ominaispiirteet haastavat tuttuja toimintatapoja. Identiteetti mukautuu jatkuvasti, ja 

muutosprosessin aikana yksilö voi päättää, pitääkö vahvemmin kiinni vanhan vai uuden ym-

päristön kulttuuripiirteistä.147  

Ulkomailla asuneet haastateltavat voidaan jakaa kahteen ryhmään: uuteen ympäristöön integ-

roituneet ja vanhaan entistäkin enemmän nojanneet. Ensimmäiseen joukkoon kuuluvia eloku-

vaohjaaja 1987, tutkija 1986 ja taitelija 1985 yhdistää lapsuus kahden maan tai ainakin kult-

tuurin välillä kasvamisesta. Kun puolestaan grönlantilaisuuteen vankasti kiinnittyvät taiteilija 

1990, opiskelija ja muusikko 1996, muusikko 1998, opiskelija 1980, taitelija 1971 ja 

 
147 Terpstra 2015, 21–22. 



 66 

lukiolainen 2001 ovat eläneet lapsuutensa vain arktisella saarella. Tämä jaottelu ei ole musta-

valkoinen, sillä kaikki heistä ovat mukautuneita molempien kulttuurien vaikutuksiin.  

Tutkija Andreas Otte esittelee teoksessaan tulevaisuuteen katsovan grönlantilaisen kansallis-

tunteen, joka eroaa vastakkainasettelun ja uhriutumisen päälle rakentuneesta nationalismista. 

Otten mukaan yhteenkuuluvuuden tunnetta luodaan kansallisella ylpeydellä, jolla voi päästä 

yli menneisyydestä ja rakentaa jotain omaa ja uutta vanhan tilalle. Hän terävöittää sen tarkoit-

tavan kulttuurin globaalia huomioimista, jolloin ulkopuolelta tuleva arvostus lisäisi kansalais-

ten ylpeyttä elintyylistään.148  

Haastateltaville perhe on luonnon ohella grönlantilaisen identiteetin ytimessä, mistä jaetut ar-

vot ja traditiot kumpuavat. He toivovat perheen sisäisen keskusteluyhteyden avoimuutta, joka 

olisi skaalattavissa myös laajemmin yhteiskuntaan. Grönlannin pienen väestönmäärän vuoksi 

lähes jokainen tietää tai tuntee toisensa. Perheiden väliset dynamiikat yhteydenpidosta kau-

noihin ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle, mikä on vaikuttanut muun muassa yhteiskunnan 

johtavissa asemissa olevien ihmisten suosioon ja uudelleenvalintaan. Haastateltavat allevii-

vaavat konservatiivista ja kristillistä ajatusmaailmaa, joka Grönlannissa vallitsee. Näiden ar-

vojen ja asenteiden peru on kolonisaation aikaista, minkä vuoksi suurin osa haastateltavista 

toivoo uskonnon vaikutusvallan vähenemistä niin perheissä kuin yhteiskunnassakin.  

 

8.6 Traditionaaliset käytännöt osana nykypäivää 
 
Haastateltavat määrittelevät grönlantilaisuutta perinteisten tapojen kautta, ja jokainen heistä 

mainitsee ensimmäisenä kansan yhteyden luontoon. Ronald Niezen muistuttaa, että erityislaa-

tuinen luontosuhde on alkuperäiskansoille tyypillistä ympäri maailman. Ympäröivä luonto 

nähdään tasa-arvoisena ihmisten ja eläinten kesken. Luontokäsitteen rinnalla kulkee spirituaa-

lisuus, joka on niin ikään alkuperäiskansoille osana maailmankuvan perustaa.149 Benedict An-

derssonin mukaan nationalismi syntyy ja leviää yhteisten seremonioiden ja rituaalien kautta. 

Nationalismi on abstrakti yhdistävä voima, joka ei tarvitse syntyäkseen henkilökohtaista tut-

tavuutta, vaan kyseessä on tunne jaetusta kulttuurista ja me-hengestä. Yhteenkuuluvuus on 

 
148 Otte 2008, 128.  
149 Niezen 2003, 8. 
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ihmisten luomus, joka perustuu sanoittamattomille sopimuksille.150 Alkuperäiskansojen kes-

kuudessa monet tottumukset ja rituaalit yhdistyvät luontoon.  

 

Haastateltavat listaavat grönlantilaisia tapoja, jotka he kokevat tärkeiksi kansallistunteen nos-

tattajina: hylkeen, valaan ja jääkarhun metsästys, kalastus, traditionaaliset tatuoinnit, koira-

valjakot, rumputanssi, kaffemik (kahvikutsut), shamanismi, perinteiset käsityöt sekä myyttien 

ja tarinoiden kertominen. Osat näistä perinteistä ovat pysyneet arjessa läpi kolonisaatiovuo-

sien, kuten metsästys ja tarinankerronta. Traditionaaliset tatuoinnit puolestaan hävisivät 

Grönlannin länsirannalta vain muutamia vuosia kolonisaation alettua 1700-luvulla. Itäisessä 

Grönlannissa, jonne kolonisaation aalto rantautui paljon myöhemmin, tatuointikulttuuri säi-

lyikin pidempään.151 Lähes 300 vuotta myöhemmin 2010-luvulla grönlantilainen taitelija al-

koi herättää menetettyä tatuointiperinnettä uudelleen. Kolonialismin seurauksena perinteisistä 

tavoista ainakin rumputanssi ja shamanismi ovat hävinneet kokonaan ollen nyt vain osa saa-

ren historiaa.  

 

Jokaisella haastateltavalla on erilainen kosketuspinta traditionaalisiin käytäntöihin. Haastatel-

tavat vaalivat keskenään erilaisia perinteitä arjessaan. Antropologi Michael Jackson painottaa 

yhdessä olemisen ylläpitävän sekä luovan perinteitä. Aikanaan vain harvat metsästäjät tai ka-

lastajat halusivat lähteä luontoon yksinään. Suurin osa arjen askareista ja elämästä ylipäätään 

jaetaan muiden kanssa. Yhdessäolosta syntyy tarinoita, joita kerrotaan perheen kesken viih-

dykkeenä. Tarinoiden opit jäävät elämään alkuperäiskansan tietona tuleville sukupolville. 

Toisen kokemuksista ottavat oppia myös ne, jotka eivät ole olleet aiemmin vastaavissa tilan-

teissa.152  

 

Anna Veijolan ja Simo Mikkosen mukaan yhteisössä liikkuva kollektiivinen muisto on erään-

lainen mallitarina, johon moni yhteisön jäsen voi samaistua, ja sen totuutta mukailevaan ker-

rontaan uskotaan yhteisössä. Ihmisille ei ole tyypillisesti merkitystä, onko kyseinen jaettu 

muisto tai käsitys tieteelliseen tietoon perustuvaa. Yhteisöissä ihmisten kokemukset, arvope-

rusta ja tunteet antavat totuuden leiman näkemykselle, jonka yhteisön jäsenet voivat tuntea 

omakseen.153  

 
150 Anderson 2006, 74 
151 Greenland National Museum 24.11.2021.  
152 Jackson 2006, 39.  
153 Veijola & Mikkonen 2016, 10.  
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Haastateltavista jokainen tuottaa tietoa tai tapoja menneisyydestä itselle sopivalla tyylillä. 

Heidän tekemänsä taide, musiikki, kirjallisuus ja muut grönlantilaisuudesta inspiraationsa 

saanet julkaisumuodot rakentavat uutta perustaa vaihtoehtoisille historiakäsityksille. Osat jul-

kaisuista on tutkimuksiin perustuvia niin kuin opiskelija ja muusikko 1996, opiskelija 1980 ja 

tutkija 1986 osoittavat. Suurin osa haastateltavista kuitenkin luo historiaa ja välineitä sen kä-

sittelyyn populaarikulttuurin kautta. Kirjat ja taide antavat luovia perspektiivejä oman ajatte-

lun syventämiseen. Ne edustavat ideologian agendaa ja kollektiivisia kokemuksia, joita ref-

lektoiden yksilöt muodostavat heille sopivan perspektiivin menneisyydestä. Kalle Pihlainen 

arvioi, että nykyajassa jokainen voi valita menneisyydestä itselle sopivan näkökulman, jota 

voi puoltaa erilaisin lähdeaineistoin. Aineistoksi yksilölle sopii tutkimustiedon sijaan myös 

populaarikulttuurin tuotteet.154 

 

Taiteilija 1985 työskentelee grönlantilaisen mytologian ja tarinankerronnan parissa. Hän ker-

too tarinoiden olevan grönlantilaisille kertomuksia menneestä, tästä hetkestä ja arvelua tule-

vasta. Ne ovat toimineet yhteisöiden keskuudessa opettavina elämän ohjenuorina. Antropo-

logi Michael Jacksonin mukaan tarinat ovat elettyä elämää, sillä ne kerrotaan vasta tapahtu-

mien jälkeen. Tarinankertoja päättää, mitä aidosta tapahtumasta kerrotaan ja mitä siitä jäte-

tään kertomatta. Silloin kyse ei ole vain kerrotusta tapahtumasta, vaan siihen yhdistyy symbo-

liikka ja merkityksiä, jotka tarinankertoja valinnoillaan paljastaa. Ihmisistä kerrotut tarinat 

muuttuvat legendoiksi, ja kun ne kiertävät yhteisössä tarpeeksi pitkään, tulee niistä kansan 

keskuuteen myyttejä.155  

 

Tarinan sisällön lisäksi Grönlannissa tarinoiden kerronta on perinteikäs ja kollektiivinen ajan-

viettotapa, josta kaikki haastateltavat kertovat. Yhä edelleen perheet kokoontuvat yhteen ja-

kamaan tarinoita toisilleen. Se on tapa viihtyä ja kommunikoida koko perheyhteisön kesken. 

Myyttien merkityksellisyys on haastateltaville eittämätön. Vaikka myytit ja saagat kohtaavat-

kin kyseenalaistusta. Taitelija 1985 lisäksi myös elokuvaohjaaja 1987, taiteilija 1990, opiske-

lija ja muusikko 1996, muusikko 1998 ja lukiolainen 2001 kertovat uskovansa grönlantilai-

seen spiritualismiin. Heidän mukaansa tarinoihin uskomista voidaan pitää jopa grönlantilai-

sen historian ja kulttuurin pohjana. 

 

 
154 Pihlainen 2011, 7.  
155 Jackson 2006, 18, 28.  
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Meidän kertomuksemme liittyvät lähes poikkeuksetta siihen paikkaan, jossa ne kerrotaan. Tari-

noilla on viihdyttävän puolensa lisäksi myös kasvattava tarkoitus. Lapsille opetetaan jo pie-

nenä, ”Älä kävele liian kauas aikuisista. Monsteri (englanniksi monster, Grönlannissa asiat ei-

vät ole mustavalkoisesti hyviä tai pahoja, minkä vuoksi käytän sanaa monsteri hirviön sijaan) 

voi napata sinut ja tulet katoamaan loppuiäksi tai jopa kuolet”. Luonnossa liikkuessa lapsia ei 

voi pitää silmällä ihan jokaista hetkeä, vaan heidän täytyy myös antaa mennä siellä vapaina. 

Minun lapsuudessani meidän vanhempamme asettivat meille erittäin vähän rajoja. Pysyimme 

vanhempieni vierellä, koska emme halunneet tulla monstereiden sieppaamaksi. Voithan tieten-

kin kertoa lapsellesi, ”elä juokse turhan kauas”, mutta jos lapsella ei ole syytä olla juoksematta 

eivät he tottele. On tärkeä muistaa, että lapset ovat fiksuja ja he ymmärtävät, jos aikuinen yrit-

tää huijata. Siksi myös aikuisten on uskottava sanomaansa.  

- Taitelija 1985 

Tutkijakolmikko Bernard Saladin d’Anglure, Peter Frost ja Claude Levi-Straussin mukaan 

Grönlannin alkuperäiskansan keskuudessa kirjoitustaito alkoi leivitä vasta 1900-luvun alussa. 

Sitä ennen inuiittien kulttuurinsiirto ja oppiminen välittyivät suullisesti.156 Taitelija 1971 ku-

vailee grönlantilaisten tarinoiden olevan kuin tuhannen ja yhden yön tarinoita, joiden juonta 

ei voi päätellä etukäteen. Tarinat eivät noudata länsimaista kaavaa, vaan ne näyttäytyvät 

enemmän osana arkista elämää. Niissä ei ole selvästi osoitettavaa alkua tai loppua, saatikka 

hyvää tai pahaa; enemmän kyse on elämän moninaisuuden ymmärtämisestä. Suullisesti ker-

rotut tarinat ovat dialogi; ne kulkevat sukupolvelta toiselle soveltuen ajan ja paikan tuomaan 

kontekstiin. Juoni ei ole tarinan kannalta ensiarvoinen, vaan itse kerrontahetki voi olla tärkeä 

tarinan sanoman avaaja.157  

Saladin d’Angluren, Frostin ja Levi-Straussin teoksessa huomautetaan tiedon määrällä, jatku-

vuudella ja laadulla olevan eroja suullisen kulttuurin yhteisöissä. Tiedon laatu ja määrä korre-

loivat suoraan suullisen kulttuurin välittäjän kertomusten kanssa. Yleensä tarinoiden kerron-

nasta vastaavat yhteisön vanhimmat jäsenet, sillä heidän elämänkokemuksensa ja tietopoh-

jansa on yhteisön kattavin. Sen vuoksi lapset, jotka ovat viettäneet paljon aikaa isovanhem-

piensa kanssa, ovat alkuperäiskansan tietokertymän valossa saaneet osakseen laajimman si-

vistyksen.158  

 

 
156 Saladin d’Anglure, Frost & Levis-Strauss 2018, 8. 
157 Jackson 2006, 34.   
158 Saladin d’Anglure, Frost & Levis-Strauss 2018, 8. 
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Taitelija 1990, elokuvaohjaaja 1987, taitelija 1971, tutkija 1986 ja opiskelija 1980 kertovat 

kasvattavansa lapsiaan noudattaen perinteikkäitä inuiittitapoja. Vähäisen grönlantilaisen tieto-

kirjallisuuden vuoksi vanhemmat jatkavat tiedonvälittämistä sanallista perimää apunaan käyt-

täen. Nämä haastateltavat äidit tutkija 1986 lukuun ottamatta puhuvat negatiiviseen sävyyn 

tanskalaisesta kulttuurista, ja he pyrkivät vähentämään sen vaikutusta lasten kasvatuksessa. 

He kertovat päämääräkseen dekolonisoida lastensa ajattelua, ja ainakin tähän saakka he ovat 

mielestään onnistuneen siinä. Dekolonisoidulla mielellä he tarkoittavat tanskalaisten rakentei-

den huomioimista osana yhteiskuntaa ja grönlantilaisten juurien arvostamista. Historiassa sa-

manlainen vastakkainasettelu koettiin 1960-luvulla tanskalaisgrönlantilaisissa perheissä, 

joissa tanskalaisuuteen pyrittiin rajoittamalla grönlantilaisia kulttuuripiirteitä, kuten grönlan-

nin kielen käyttöä.159 Ainakin haastatteluaineiston perusteella grönlantilainen ja tanskalainen 

kulttuuri ovat vaihtaneet paikkaa arjessa siten, että grönlantilaistaminen on aiemmin mainittu-

jen äitien tavoitteena.  

 
Tulevaisuuden sukupolvet ovat tärkein syy, miksi haluan tuoda grönlantilaisen elämän osaksi 

nykyisyyttä. Minulla on todella valkoinen lapsi enkä halua, että hän joutuu koskaan epäilemään 

alkuperäisyyttään. (…) Haluan pakata hänen reppuunsa mahdollisimman paljon grönlantilaisia 

perinteitä, joiden avulla hänen ei tarvitse kyseenalaistaa identiteettiään. Minun lapseni ei saa 

puhua tanskaa kodissamme, sillä minäkään en saanut puhua grönlantia lapsuudenkodissani. 

Meillä on koko yhteiskunnallinen rakenne vastassa, jottei lapsemme puhuisi grönlantia tai op-

pisi kulttuuristamme. (…) Tiedän, että olen kotona kulttuurin ja historian ymmärtämisen osalta 

erittäin tiukka tyttäreni suhteen. Toivon, että hän ymmärtää sen, kunhan kasvaa vanhemmaksi. 

Kaikki se mitä yritän tehdä nyt lisää tietoisuutta hänelle ja tuleville lapsenlapsilleni. Uskon hei-

dän elämänsä olevan kaiken tämän ansiosta vähän helpompi kuin se on minulle ollut.  

- Taitelija 1990 

Haastateltavien polut, joiden myötä he ovat alkaneet tuoda historiaa nykypäiväisessä muo-

dossa osaksi grönlantilaista yhteiskuntaa, poikkeavat toisistaan. Taitelija 1990:lla ja taitelija 

1985:lla oli henkilökohtainen tarve tutustua menneisyyteen ja olla sitä kautta osana kulttuuril-

lista jatkumoa. Alun perin heidän tarkoituksenaan ei ollut virittää laajempaa yhteiskunnallista 

kritiikkiä. He liittyivät vasta myöhemmin mukaan vaikuttajaryhmään ymmärtäessään ole-

vansa työnsä puitteista tuomassa inuiittiperinteitä uudelleen lähemmäs grönlantilaisia.  

 

 
159 Langgård 2008, 45.  
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Elokuvaohjaaja 1987, opiskelija 1980 ja taiteilija 1971 puolestaan pitävät yhteiskunnan grön-

lantilaistamista tärkeimpänä prioriteettina, ja kulttuurinsiirto edistää sitä. Nuoremman polven 

haastateltavat, opiskelija ja muusikko 1996, muusikko 1998 ja lukiolainen 2001, osallistuivat 

vaikuttamistoimiin orastavasta julkisesta keskustelusta kiinnostuneina. Tutkija 1986:n yhteys 

traditionaaliseen grönlantilaisuuteen sai suuremmat mittasuhteet opiskelujen aikana. Polii-

tikko 1964 edustaa täysin toisenlaista lähestymistapaa kuin muut haastateltavat. Hänestä 

grönlantilaisuus ei ole kadonnut minnekään, vaan kunhan grönlantilaiset ovat päättämässä 

saaren asioista, silloin muunlaisia toimia grönlantilaisuuden palauttamiseksi ei tarvitse tehdä.  

 

 

8.7. Haastateltavien tapoja vaikuttaa yhteiskuntaan  
 
Haastateltavien kuvauksissa, kappaleessa 6.2, esittelen pääpiirteisesti haastateltavien yhteis-

kunnalliset vaikutustavat. Kuutta haastateltavista voi luonnehtia taitelijoiksi. Siinä joukossa 

ovat kuvataiteilija, tatuoija, elokuvaohjaaja, kaksi muusikkoa ja kirjailija-kuvittaja. Kolme 

haastateltavaa toimii politiikan ja tieteen rajapinnassa. Nuorin haastateltavista ei sovi taiteili-

joiden tai poliittisten vaikuttajien joukkoon, vaan hänen paikkansa on suunnannäyttäjänä 

nuorten keskuudessa sekä tiedon vastaanottajana ennemmin kuin ajatusten tuottajana.  

 

Poliittisina instrumentteina muistojen käyttö alkoi levitä eri puolilla maailmaa 1990-luvulla. 

Muistojen näkemyksellisyys ja symbolinen arvostus loivat vastakkainasettelua ja polemiikkia 

yhteiskunnissa.160 Grönlannissa identiteettipoliittinen keskustelu ja omien kokemusten esille 

tuominen vaikutuskeinona alkoi syttyä 2000-luvulla. Keskustelulla oli pieni vaikutus Grön-

lannin laajan itsehallinto-oikeuden saavuttamisessa vuonna 2009. Huomionarvoista on, ettei-

vät identiteettipoliittiset nostot kuitenkaan vielä tuolloin synnyttäneet kansanliikettä ympäril-

leen. Siirryttäessä 2010-luvulle muistojen merkitys poliittisena instrumenttina unohtui, sillä 

grönlantilaiset olivat saavuttaneet suuremman sananvallan saaren kehittämisessä kuin kos-

kaan aiemmin.161  

 

Grönlannin katkonaisen kehityskulun voi nähdä noudattavan kappaleessa 5.5 esitettyä Miros-

lav Hrochin prosessia kansallisliikkeen synnystä. Vuonna 2009 laajan itsehallinto-oikeuden 

saavuttaminen oli ensisijaisesti byrokraattinen ja tutkimuksiin sekä raportteihin perustuva 

 
160 Olick 2007, 17. 
161 Terpstra 2015, 52. 
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satsaus.162  Sen yhteydessä ei ollut yhtä suurta kansanliikettä kuin vuoden 1979 itsehallinnon 

saamisessa tai 2020-luvun taitteessa nousseessa aktivistiliikkeessä. Hrochin mukaan kansal-

lisliikkeen toiseen portaan saavuttamiseen kuluu aikaa, sillä se vaatii sitä, että paikallisen 

kulttuurin ja historian tutkimuksen aloittamisesta on kulunut aikaa ainakin yhden sukupolven 

verran.163 Itsehallintoa varten tehdyt raportit ja tutkimukset ovat saaneet laajemman yleisön, 

mistä osoituksena on kansallisliikkeen aktivoituminen. Suurin osa haastateltavista oli alaikäi-

siä tai juuri täysi-ikäistyneitä vuonna 2009, jolloin laaja itsehallinto astui voimaan. Näin ollen 

he eivät ole osallistuneet mitenkään päätöksen valmisteluun itsehallinto-oikeudesta. 

 

Omassa yhteisössä vaikuttaminen ei enää 2020-luvulla riitä useille haastateltavista, minkä 

vuoksi useat heistä ovat näkyviä vaikuttajia työnsä kautta niin Grönlannissa kuin sen ulko-

puolellakin. Haastateltavista kaikki muut paitsi poliitikko 1964, taitelija 1971 ja tutkija 1986 

ivat erittäin aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Sosiaalista mediaa käyttävät yhdistävät heidän 

ammattinsa tai muun osaamisensa yhteiskunnallisesti kantaaottaviin keskustelunavauksiin In-

stagramissa ja Facebookissa. Kyseisiä viestintäalustoja käyttävät tuovat haastatteluissa esille 

niiden mahdollistaman näkyvyyden saavuttamisen ja sen hyödyntämisen Grönlannin alkupe-

räiskansasta kertomisessa. 

 

Alex Wilson, Bronwyn Lee Carlson ja Acushla Sciascia ovat tutkineet alkuperäiskansojen jä-

senten sosiaalisen median aktiivisuutta ja sen alustojen käyttöä poliittisessa vaikuttamisessa. 

Sosiaalinen media mahdollistaa kommunikaation ympäri maailman ensimmäistä kertaa siten, 

että alkuperäiskansan jäsenet saavat yhteyden toisiinsa ja pääsevät jakamaan samanlaisia ko-

kemuksia inspiroiden toisiaan.164  

 
Facebook on upea, kun on kyse yhteyden luomisesta ja ajastusten jakamisesta. (…) Yllättäen, 

kun alamme katsoa peilistä kaltaisiamme ymmärrämme paremmin, keitä itse olemme. (…) Al-

kuperäiskansojen universumit ja sosiaaliset rakenteet ovat lähes identtisiä. (…) Muut alkupe-

räiskansat ovat meidän kanssamme horisontaalilla tasolla. Esimerkiksi maori ymmärtää välittö-

mästi minun kasvotatuointini ja jopa osan sen symboliikasta. He ovat kokeneet samanlaisia tui-

jotuksia kuin meidän kansamme jäsenet, joilla on traditionaaliset inuiittitatuoinnit kasvoissaan.  

- Taitelija 1990 

 
162 Rud 2017, 132.  
163 Hroch 1985, 23–24. 
164 Wilson et al. 2017, 1.  
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Sen lisäksi, että Grönlannin alkuperäiskansa tuntee yhteenkuuluvuutta oman kansansa kes-

kuudessa, tuntevat he yhteisöllisyyttä myös muihin alkuperäiskansoihin, etenkin arktisiin yh-

teisöihin. Jokainen haastateltavista terävöittää ajatusta yhdestä arktisesta kansasta ja kulttuu-

rista, joka on pirstaloitunut valtiorajojen seurauksena. Sosiaalisen median aikakaudella haas-

tateltavat tuntevat olevansa lähempänä muita arktisia kansoja kuin koskaan aiemmin heidän 

elinaikanaan.  

 

Taitelija 1990 lainauksen mukaan alkuperäiskansat ovat vertailukohtana toisilleen mahdollis-

taen oman kansan tarkastelun, joka reflektoituu horisontaalista kansasta. Browyn Lee Carlso-

nin tutkimusryhmän mukaan sosiaalinen media on lisännyt etenkin kollektiivista yhteisym-

märrystä ja tiedostamista, sillä kansojen taustoista löytyy paljon yhdistävää kokemuspintaa. 

Yhtäläisyyksien huomioiminen on johtanut siihen, että yhä suurempi joukko alkuperäiskan-

san jäsenistä uskoo, ettei kolonisaatio ole vielä loppunut. Sosiaalista mediaa käyttävä alkupe-

räiskansojen muodostama yhteisö jakaa yhteistä ideologiaa tukevia julkaisuja. Ne lisäävät 

keskustelua aiheiden tiimoilta ja usein saavat myös kannatusta osakseen.165  

 

Elokuvaohjaaja 1987 kertoo hänen Instagram-julkaisuidensa tavoittavan yleensä 6000 ihmistä 

ja saavaan toisinaan yli 500 jakoa. Julkaisut tavoittavat suuren joukon grönlantilaisia, sillä 

Nuukissa elää hieman yli 18 000 asukasta ja koko saarella noin 56 000 ihmistä.166 Tietenkään 

julkaisut eivät jää vain Grönlantiin, vaan ne leviävät arktiselta saarelta myös ulkomaille. Tai-

telija 1985 kertoo hänen sosiaalisen mediansa täyttyvän tarinoista, jotka liittyvät hänen teke-

miinsä julkaisuihin monsterihavainnoista. Julkaisualustojen kommenttikentät pursuavat ha-

vaintoja ja tarinoita, jotka koskevat samaa monsteria, mutta eri nimellä, sillä kertomuksia tu-

lee ympäri arktisen alueen.  

 

Haastateltavista aktiiviset sosiaalisen median käyttäjät, eli elokuvaohjaaja 1987, taitelija 

1990, opiskelija ja muusikko 1996, opiskelija 1980, taitelija 1985, tutkija 1986, muusikko 

1998 ja lukiolainen 2001 jakavat julkaisuissaan olevaa tietoa totuutena. Heidän sosiaalisen 

median sivuillaan esiintyy termien määrittelyä, vuosipäiviä, viittauksia historiallisiin tapahtu-

miin sekä omakohtaisia kokemuksia erilaisista aihesisällöistä. Omien julkaisuiden lisäksi 

nämä haastateltavat jakavat aktiivisesti muiden samoja aiheita käsittelevien käyttäjien 

 
165 Carlson et al. 2017, 1–2.  
166 StatBank Greenland 20.11.2021. 
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julkaisuja.  Taitelija 1990 kutsuukin sosiaalista mediaa identiteetin kannustuskerhoksi, sillä 

samanmieliset löytävät siellä toisensa. Suurin osa haastateltavien tekemistä julkaisuista on 

englanniksi, jotta niiden levikki ei rajoittuisi grönlannin tai tanskan kielialueiden sisälle.  

 

Maurice Halbwachs määrittelee kollektiivisen muistamisen olevan epätarkkoja muistijälkiä, 

joiden pohjalta sosiaaliset ryhmät rakentavat muistosta kokonaisen ja samaistuttavan. Hänen 

mukaansa yksilön muistoihin vaikuttaa poikkeuksetta ympäröivistä ihmisistä muodostuva vii-

teryhmä. Tyypillisesti viiteryhmässä on ainakin jonkin asteinen sosiaalinen hierarkia, joka 

määrittelee muistojen mukautumista arvojen ja asenteiden kautta.167 Määrittelyn mukainen 

kollektiivinen käsitys syntyy myös sosiaalisen median alustoilla. Sen lisäksi käyttäjien kes-

kuudessa esiintyy hierarkiaa, sillä toisten julkaisut ovat vakuuttavampia ja laajemmalle leviä-

viä kuin toisten.  

 

Sosiaalisessa mediassa on lukematon määrä tilaa aiheiden käsittelylle, mikä on mahdollista-

nut uusia määritelmiä ja ulostuloja erinäisiin ilmiöihin liittyen. Elokuvaohjaaja 1987 ja taite-

lija 1990 kertovat, että ulkomaalainen ja keskusteluja seuraamaton voi luulla, että dekoloni-

saatiolla tavoitellaan siirtymistä aikaan ennen kolonisaation alkua. Samaiset haastateltavat ar-

gumentoivat, ettei kyse ole siitä, vaan rakenteiden tunnistamisesta ja niiden muuttamisesta. 

Nimittäin ajassa taaksepäin meneminen ei ole mahdollista eikä edes toivottavaa.  

 

Alex Wilsonin tutkimusryhmän mukaan alkuperäiskansojen joukossa maorit saavat erityis-

huomion, sillä heidän asemansa uusiseelantilaisessa yhteiskunnassa on tunnustettu muita al-

kuperäiskansoja paremmin. Sen vuoksi maorien sosiaalisen median julkaisut ovat kiinnosta-

neet eritoteen muita alkuperäiskansoja.168 Haastateltavista taitelija 1971, elokuvaohjaaja 

1987, taitelija 1990, opiskelija 1980, taitelija 1985 sekä opiskelija ja muusikko 1996 mainit-

sevat maorit heidän ajatustensa ja toimintansa inspiraationa. Heidän teoriaraaminsa dekoloni-

saatiotutkimuksesta ovat pääosin peräisin maoritutkijalta Linda Tuhiwai Smithiltä. Sosiaali-

sen median lisäksi yhteydenpitoa on tapahtunut konkreettisesti, sillä haastateltavista ainakin 

taitelija 1990 ja taiteilija 1971 ovat vierailleet maorien luona.  

 
Sosiaalinen media ja erityisesti Instagram ovat auttaneet yhteiskunnallisten ongelmakohtien 

osoittamisessa ja muutoksen tekemisessä. (…) Ennen vuorovaikutus oli suunnattua vain 

 
167 Halbwachs 1980, 23–24. 
168 Wilson et al. 2017, 2.  
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grönlantilaisilla, ja se oli enemmän erottavaa kuin yhdistävää. Nyt ulkomaalaisten kontaktien 

myötä olemme alkaneet kommunikoida ihmisiä yhdistäen. Henkilökohtaisesti olen nykyään 

myös paljon vapaampi omien julkaisuideni kanssa. Ihmiset ovat tukemassa toisiaan. (…) Ajat-

telen, että omien ajatusten jakaminen sosiaalisessa mediassa saavuttaa paljon suuremman jou-

kon ihmisiä kuin olisin vielä muutama vuosi sitten voinut edes kuvitella.  

- Opiskelija ja muusikko 1996 

Musiikki on ollut useiden vuosikymmenten ajan yksi suurimmista tavoista luoda grönlanti-

laista nationalismia. Grönlantilainen rock-bändi Sume alkoi 1970-luvulla synnyttää keskuste-

lua antikolonialismista sekä grönlantilaisesta nationalismista. Heidän musiikissaan yhdistyi-

vät globaalit trendit pop- ja rockmusiikista sekä poliittiset lyriikat, joissa painotettiin Grön-

lannin ja grönlantilaisuuden merkitystä. Sumen kappaleet erosivat muusta grönlantilaisesta 

musiikista, sillä muissa kansallishenkisissä kappaleissa laulettiin luonnosta, myyteistä, perin-

teistä ja grönlantilaisesta erityislaatuisuudesta verrattuna länsimaiseen kulttuuriin.169  

 

Nykyajan tunnetuimpien grönlantilaisten muusikoiden joukkoon lukeutuvan muusikko 1998 

sanoitukset muistuttavat Sumen lyriikoita. Niissä yhdistyy tunteiden käsittely suhteessa histo-

riallisiin tapahtumiin ja yleistettyihin stereotypioihin. Hänen musiikkinsa on tunteita herättä-

vää niin Grönlannissa kuin Tanskassakin. Muusikko 1998 kertoo, että monet paikalliset ihmi-

set samaistuvat teksteihin ja pitävät erityisesti siitä, ettei menneisyyden kokemuksia tarvitse 

kaunistella. Opiskelija ja muusikko 1996 on puolestaan osallistunut projektiin, jossa vanhoja 

grönlantilaisia lastenlauluja sovitetaan ja esitetään uudelleen. Projektin keskeisenä tavoitteena 

on tuoda perinteiset grönlantilaiset laulut osaksi lasten elämää, kuitenkin siten, että laulut on 

sovitettu sopimaan 2020-luvulle. Haastateltavat muusikot ovat lähtökohtaisesti halunneet 

työskennellä musiikin parissa. Vähitellen musiikin rinnalle on tullut yhteiskunnallinen vaikut-

taminen, sillä muusikot ovat inspiroituneet grönlantilaisesta historiasta ja kokemuksista.  

 

Karen Langgårdin artikkeli vuodelta 2008 Oral/Past Culture and Modern Technical Means 

in the Literature of the Twentieth Century in Greenland esittää grönlantilaisten kansallisiden-

titeetti olevan jo niin vahva, että on heidän omalla vastuullaan luoda yhteiskunta, josta sen 

kansalaiset voivat olla ylpeitä. Enää kyse ei ole suhteesta Tanskaan, vaan Grönlanti on osa 

globaalia maailmaa, jolloin omaa autenttista kulttuuria ei voi suojella ulkopuolelta tulevilta 

 
169 Otte 2015, 129, 114. 
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vaikutteilta.170 Tämä ennen laajennettua itsehallinto-oikeutta julkaistu artikkeli vaikuttaa risti-

riitaiselta suhteessa useimman haastateltavan ajatuksiin. Opiskelija 1980, opiskelija ja muu-

sikko 1996, muusikko 1998, taitelija 1990, lukiolainen 2001, elokuvaohjaaja 1987 ja taitelija 

1971 painottavat kulttuurin kehittymistä tiedostettujen, dekolonisoitujen, valintojen kautta. 

He tiedostavat, ettei globaalissa maailmassa voi estää kulttuuripiirteiden liikkumista yli maa-

rajojen, mutta tapojen juurtumista pitää heistä tarkastella. Silloin on mahdollista valita toisin, 

jos kehityksen suunta ei ole kulttuurille suotuisaa. Taiteilija 1985 kertoo kirjaprojektistaan, 

jossa monstereista kertovaa kirjaa oli kuvittamassa monikansallinen joukko. Jos taitelija te-

kisi nyt samanlaisen projektin, hän valitsisi tiimiinsä vain grönlantilaisia taitelijoita. Viimei-

sen parin vuoden aikanainen keskustelu paikallisuuden vaalimisesta on vaikuttanut taitelija 

1985 ajatusmaailmaan ja sitä kautta myös hänen valintoihinsa.  

 
Grönlantia verrataan aina muihin alkuperäisalueisiin, Kanadaan, Alaskaan ja Australiaan. Näi-

den alueiden kohdalla voi yhä edelleen osoittaa sormella kolonisaation aikaansaannoksia, sillä 

ne ovat konkreettisia, esimerkiksi kieli ja sisäoppilaitokset. Grönlannissa samanlainen sormella 

osoittaminen on haasteellisempaa, koska koloniaaliset rakenteet ovat abstrakteja. 300 vuotta on 

pitkä aika olla kolonisoituna, ja niinpä olemme tulleet addiktoituneiksi kolonisaatiosta. (…) 

Meidän täytyy yrittää ymmärtää kolonisaatiota prosessina. Miten Tanska on pyrkinyt eristä-

mään Grönlantia muusta maailmasta luodakseen Grönlannille riippuvuussuhteen Tanskasta. 

(…) Mitä enemmän assimilaatiota ajattelee, sitä selvemmin huomaa, että se on saavutettu. Kun 

assimilaatiosta keskustelee muiden alkuperäiskansaan kuuluvien kanssa, useimmat heistä eivät 

ymmärrä, kuinka kolonisoidut mielet heillä on. (…) En usko, että maailmassa on toista entistä 

siirtomaata, joka on yhtä assimiloitunut entiseen tai nykyiseen siirtomaavaltaansa kuin me 

olemme. 

- Opiskelija 1980 

Vuonna 2020 Grönlannissa nousi liike, jota voidaan pitää osana globaalia aktivistiliikettä. 

Vuonna 2012 alkunsa saanut Black Lives Matter saavutti laajemman ihmisten tietoisuuden 

ympäri maailman vuoden 2020 keväällä.171 Liikkeen tarkoituksena on alleviivata orjuuden, 

kolonialismin ja marginalisaation historiaa sekä näiden ilmiöiden säilymistä osana tätä päi-

vää.172 Grönlannissa BLM-liikettä on tuettu erityisesti mielenosoituksin ja sosiaalisen median 

 
170 Langgård 2008, 55.  
171 Ransby 2018, 1.  
172 Mir & Zanoni 2021, 4.  
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julkaisuin. Grönlannin alkuperäiskansaan kuuluvat henkilöt jakoivat etenkin julkaisuja, joissa 

tuettiin mustien oikeuksia, mutta joissa viitattiin myös muiden vähemmistöjen oikeuksiin.  

 

Haastatteluissa poliitikko 1964 ja tutkija 1986 ovat ainoita, jotka eivät tuo BLM-liikettä lai-

sinkaan esille. Muut kahdeksan haastateltavaa luovat yhteyksiä ja solidaarisuutta marginaa-

leissa oleviin ihmisryhmiin. Haastateltavien sanojen lisäksi yhtäläisyys ilmenee feministi-

sessä näkökulmassa, joka on esillä niin BLM-liikkeen kuin ja Grönlannin aktivistienkin kan-

nanotoissa. Feminismiä pidetään liikkeissä tasa-arvon kulmakivenä.173  

 

Grönlantilaisessa aktivistiliikkeessä suurin osa näkyvistä jäsenistä identifioituu naisiksi. 

Haastateltavista elokuvaohjaaja 1987, opiskelija ja muusikko 1996, muusikko 1998, taitelija 

1990, lukiolainen 2001 ja opiskelija 1980 käyttävät jatkuvasti synonyymina tai sanaparina 

valkoista ja miestä, tarkoittaen sillä valtarakenteiden suomia etuoikeuksia länsimaalaisille 

miehille. Tällainen terminologia ja symboliikka ovat peräisin globaalista liikkeestä, joka on 

rantautunut ympäri maailman mukaan lukien Grönlantiin.   

 
Kyse ei ole vain alkuperäiskansan ihmisistä, vaan kaikista intersektioista. Meidät on määritelty 

toiseuttavasta näkökulmasta. Viime aikoina olen perehtynyt alkuperäiskansan feminismiin. Se 

on vielä paljon enemmän kuin valkoisten feminismi, sillä se huomioi ja ymmärtää kaikki muut-

kin ihmiset intersektiosta riippumatta. Meillä on valtavasti yhteistä mustien ihmisten kanssa ja 

meidän päämäärämme ja toimintamme on lähes yhtä Black Lives Matter -liikkeen kanssa.  

- Elokuvaohjaaja 1987 

BLM-liikkeeseen perehtynyt tutkija Barbara Ransbyn mukaan liikkeessä on kyse valtaraken-

teiden tunnistamisesta ja sitä kautta muutoksen tekemisestä. Liike yhdistää mustien ihmisten 

lisäksi köyhiä ja heikko-osaisia, LGBTQIA+ henkilöitä sekä alkuperäiskansaan kuuluvia. 

Liikkeen toiveena on rakenteellinen muutos, joka perustuu aiemmin äänettömäksi jääneiden 

ihmisten kokemusten ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen.174 Grönlantilainen aktivistiliike 

pyrkii samaan, vaikka yhteiskunta, jossa ihmiset elävät, onkin erilainen.   

 

Haastatteluaineistossa lähes jokaista aihekokonaisuutta määrittää vastakkainasettelu, yleensä 

grönlantilaisiin ja tanskalaisiin. Kuitenkin haastattelujen kääntyessä globaaliin kontekstiin ja 

 
173 Mir & Zanoni 2021, 5.  
174 Ransby 2018, 3. 
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siitä esimerkkinä BLM-liikkeeseen haastateltavien kommentit muuttuvat sävyltään yhdistä-

viksi ja ymmärtäviksi. Haastateltavia yhdistää maailmankuvallinen käsitys yhteiskuntien ja-

kautumisesta alistaviin ja alistettuihin kansoihin. Tämä jaottelu eriarvoisiin ryhmiin toimii 

peilinä, jonka kuvan tarkastelu määrittää yksilöiden ajatuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuk-

sia yksilöinä ja yhteisönä. Poliitikko 1964 on ainut haastateltavista, jonka peilistä heijastuu 

yhteiskunnan positiivinen kehitys. Muut haastateltavat havaitsevat hälytysmerkkejä, jotka 

ajavat heitä muuttamaan yhteiskuntaa. Vaikka näkemys tämänhetkisestä yhteiskunnan tilasta 

on haastateltavien kesken erilainen, jakavat kaikki silti yhteisesti päämäärän tulevaisuuden 

itsenäisestä Grönlannista.  

 

9. Johtopäätökset 
 
Tutkielman analyysista selviää, ettei grönlantilaisten kokema tarve moniäänistää saaren histo-

riaa ole yksiselitteinen. Analyysiluvuista nousee esiin useita tekijöitä, joiden yhteenliittymänä 

haastateltaville on syntynyt toive yhteiskunnan ja historian johtavan narratiivin muutoksesta. 

Suurin osa haastateltavista uskoo, että yhteiskunnallinen muutos on mahdollista saavuttaa 

vain, jos grönlantilaiset tiedostavat historian kerronnan yksipuolisuuden ja sen pitkäkestoiset 

vaikutukset saareen. Suulliseen perimään pohjaava ja sosiaalisesti luotu totuus menneestä on 

haastateltavien mukaan avaintekijänä, jotta Grönlannista voi tulevaisuudessa tulla maa, joka 

edustaa kansaansa. Jokaisen haastateltavan kerronnassa on grönlantimielinen eetos, joka ha-

kee ulkopuolisten hyväksyntää. Grönlantia on vuosisatojen ajan määritelty saaren ulkopuo-

lelta, mikä selittää paikallisten tarvetta saada legitiimiys kansalleen ja kulttuurilleen muualta 

tulevilta. Koko tutkielmaprosessin ajan olen pohtinut, miksi aktivisteiksi lukeutuvat haastatel-

tavat halusivat osallistua tutkielmaan. Yhtenä syynä uskon olevan heidän halunsa osallistua 

jonkun muun kuin tanskalaisen tutkielmaprojektiin, jossa he saavat jakaa ajatuksiaan valitse-

mistaan näkökulmistaan.  

 

Grönlantilainen koulumaailma perustuu tanskalaiseen opetussuunnitelmaan, minkä vuoksi 

haastateltavat kokevat, ettei koulu tarjoa tarpeeksi paikallista tietoa. Aikanaan kouluissa lap-

set jaoteltiin eri luokille riippuen lapsen etnisyydestä ja kielitaidosta. Grönlantilaislasten ope-

tus priorisoitiin tanskan kieliopintojen ympärille. Koulumaailman kahtiajakautuminen juur-

rutti lapsille ajatuksen kahden kansan yhteiskunnasta, jossa tanskalaiset ovat tiedollisesti ja 

taidollisesti alkuperäiskansan lapsien yläpuolella. Huonommuuden tunnetta on vahvistanut 
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entisestään länsimainen historian narratiivi, jota koulussa edelleen opetetaan. Lasten kotona 

oppimat taidot ovat olleet ristiriidassa kouluopetuksen kanssa, jolloin lapset ovat joutuneet 

päättämään, mikä tieto on heille totuutta. Kouluopetuksen agendana on ennen ollut tanska-

laistaminen, mitä haastateltavat pyrkivät esimerkeillään avaamaan. 

 

Haastateltavien esittämä kritiikki akateemista maailmaa kohtaan pitää sisällään samoja tee-

moja ja niistä syntyviä tunteita kuin koulumaailma. Suurin osa Grönlantiin sijoittuvista tutki-

muksista on ulkomaalaisten tekemiä. Vasta viime vuosikymmenten aikana grönlantilaiset 

ovat alkaneet tehdä tutkimusta saarestaan. Haastateltavia yhdistää käsitys tutkimusnäkökul-

mien vajaavaisuudesta, jos tutkijat ovat ulkomaalaisia. Osaa haastateltavista huolestuttaa, mi-

ten ulkomaalaiset tutkimusprojektit heikentävät heidän mielestään jo nyt haurasta saaren inu-

iittikulttuuria. Grönlanti tarvitsee akateemista tutkimusta, sillä useat tutkimusaiheet ovat 

Grönlannissa vielä täysin koskemattomia. Muutamat haastateltavista jakavat käsityksen, 

jonka mukaan ulkomaalaisten tekemä tutkimus on agendallista eikä pysty ymmärtämään 

Grönlannin maailmankuvan erilaisuutta verrattuna länsimaihin. Tutkijan taustan vaikutusta 

tutkimuksen tekemiseen ei voi kiistää, mutta tutkimusmenetelmät varmistavat pyrkimyksen 

objektiivisuuteen tutkijan taustasta riippumatta. Näin ollen tutkimustulokset eivät poikkea ra-

dikaalisti toisistaan, oli tutkimuksen tekijä paikallinen tai ei. Haastateltavia yhdistävänä 

tausta-ajatuksena on tunne ulkopuolelle jäämisestä, sillä edelleen ulkomaalaiset vaikuttavat 

saaren asioihin jopa grönlantilaisia enemmän.  

 

Grönlannin hallintomalli on opetussuunnitelman tapaan Tanskasta peräisin. Hallinnon työnte-

kijöistä moni on tanskalainen, ja he ovat muutaman vuoden määräaikaisessa pestissä ennen 

muuttoaan takaisin Tanskaan. Monet haastateltavat kokevat menettelyn epäreiluna. Yhteis-

kunta ei kehity vastaamaan grönlantilaisten tarpeita, vaan se pysyy aloillaan, sillä päätösten 

taustaselvityksissä ei haastateltavien mukaan huomioida tarpeeksi paikallisia piirteitä. Aiem-

pien analyysilukujen tapaan haastateltavat kokevat olevansa marginaalissa omassa elinpiiris-

sään. Vaikka haastateltavat erottelevat ihmiset tanskalaisiin ja grönlantilaisiin, vastaa jako-

linja enemmän eliittiä ja muuta kansaa. Saaren niin kutsuttuun eliittiin lukeutuu tanskalaisen 

elämäntyylin omaavat ihmiset, joilla on hyvä sosioekonominen asema. Monet haastateltavat 

uskovat, että laajempi joukko grönlantilaisia jakaa heidän kriittisen käsityksensä hallinnosta, 

mutta kansan pienuuden takia hallinnon läheisyys vaientaa soraäänet.  
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Haastateltavat ovat lähes poikkeuksetta kipuilleet oman identiteettinsä kanssa. Monet heistä 

ovat aloittaneet aktivismin ja liittyneet aktivistiryhmään löytääkseen paikkansa yhteiskun-

nassa. Sosiaaliset ongelmat ovat iso haaste Grönlannissa, ja haastateltavat selittävät syitä on-

gelmiin alkuperäiskansan jäsenten identiteettiristiriidalla. Näin ollen omasta historiasta ja 

kulttuurista tietäminen tulee lisäämään niiden arvostusta, mikä vahvistaa edelleen itsensä ar-

vostamista yksilönä. Kolonisaation vuosisadat ovat tuoneet hierarkian saarelle, minkä myötä 

paikalliset arvottavat eri kulttuureita. Grönlantiin liitetyt stereotypiat eivät paranna paikallis-

ten tunnetta omasta kulttuuristaan, päinvastoin. Sen vuoksi haastateltavat toivovat stereotypi-

oiden mukautuvat nykypäivään sopiviksi, jolloin grönlantilaisiin liitetyt käsitykset huomioisi-

vat alkuperäiskansan jäsenten moninaisuuden. Useat haastateltavista kertovat kokevansa ole-

van yhteiskunnan marginaalissa. Heille lyöttäytyminen yhteen aktivistiryhmäksi voi tuoda 

yhteenkuuluvuuden tunteen ja samaistumispinnan. Varmuutta siitä, miten laaja ilmiö haasta-

teltavien esittämä identiteettikriisi Grönlannissa on, ei ole aineistoa. 

 

Perhe on luonnon ohelle grönlantilaisuuden kulmakivi. Perhemallit ja niihin liitetyt käsitykset 

ovat vuosisatojen edetessä muuttaneet muotoaan vaikuttaen paikallisiin. Perhe on aikanaan 

ollut kaiken tekemisen keskiössä perustarpeiden tyydyttämisestä tiedonjakamiseen. Haastatel-

tavien kertoessa perheistään nousee teemana esille menneisyyden kokemuksista hiljentymi-

nen ja siihen liittyvänä tunteena häpeä. Perhekeskeisille grönlantilaisille on tavanomaista olla 

puhumatta tunteistaan ja jättää kertomatta traumaattisista kokemuksistaan. Menneisyydestä 

kerrotut monet näkökulmat auttavat heitä käsittelemään perhehistoriaansa ja sitä kautta ym-

märtämään itseään paremmin. Haastateltavista useat pyrkivät pysäyttämään ylisukupolvisen 

hiljentymisen kierteen. Kollektiivinen muistaminen on valintoja kertomisen ja kertomatta jät-

tämisen välillä. Hiljentyminen kaventaa alkuperäiskansan jäsenten tietoa historiastaan siirtäen 

dialogissa luodun totuuden ihmisten mielikuviin, jolloin kollektiivisella totuudella ei ole ak-

tuaalista tekemistä historian tapahtumien kanssa. Grönlantilaiset ovat eläneet sukupolvien 

ajan kolonisaation vallitessa. Niinpä yksilöiden tarinat kietoutuvat yhteen kaikkialla saarella. 

Haastateltavat uskovat, että yhteinen menneisyyden käsittely voi lähentää grönlantilaisia kan-

sana, sillä yksilöt ja perheet eivät ole kokemustensa kanssa yksin. 

 

Haastateltavat haluavat ylläpitää grönlantilaisia traditioita, sillä ne ovat saaren ja alkuperäis-

kansan ominaista kulttuuria. Kolonisaatiovuosien aikana seremonialliset traditiot rumputans-

sista shamanismiin hävisivät, kun taas vahvemmin arjessa olevat ruoka- ja käsityöperinteet 

sekä tarinankerronta ja tarinoiden sisällöt ovat säilyneet. Viimeisen kymmenen vuoden 
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aikana perinteiden arvostus on lisääntynyt grönlantilaisten keskuudessa. Perinteiden mukana 

kulttuurilliset taidot siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja ne lisäävät ymmärrystä esivanhempien 

elämästä konkreettisuutensa myötä. Jaetut perinteet rakentavat yhteenkuuluvuuden tunnetta 

kansan keskuudessa ja luovat positiivisempaa me-henkeä, eli nationalistista ideologiaa. 

 

Kaikki edellä mainitut tekijät ovat luoneet haastateltaville tarpeen moninaisemmasta historian 

kerronnasta ja ymmärryksestä. Jokaisella haastateltavalla on omat painotuksensa, miksi grön-

lantilaisuuden edistäminen ja arvostuksen lisääminen on tärkeää. Haastateltavat toimivat eri 

tavoin yhteiskunnallisina vaikuttajina. Toiset heistä tuottavat tietoa ja tapoja grönlantilaisuu-

desta, kun taas toiset ovat agitaattoreina muutokselle. Vaikka aktivismin sisällöt ovat grön-

lantilaisuudesta ammennettuja, on aktivistiliikkeessä yhtymäkohtia globaaleihin liikkeisiin. 

Suurin inspiraationlähde grönlantilaiselle aktivismille on Black lives matter -liike, jonka sym-

bolisia tekoja ja sanavalintoja mukaillaan myös Grönlannissa.  

 

Tutkielman läpileikkaavana johtopäätöksenä on haastateltavien tunne grönlantilaisuuden ar-

vottomuudesta ja ulkopuolisuudesta, joka juontaa juurensa historiasta. Haastateltavat uskovat, 

että yhdistämällä voimansa, grönlantilaiset voivat päästä yli Grönlantiin kohdistuvista epävar-

muuksista, jotka varjostavat niin yksilöitä kuin niistä koostuvaa yhteiskuntaa. Grönlanti elää 

muutoksen aikakautta, jonka suuntaan vaikuttaa kansan jakama mielenmaisema. Pienen yh-

teiskunnan sisällä vastakkainasettelu ei edistä positiivista kehitystä. Seuraavat vuodet tulevat 

näyttämään, ottaako Grönlanti askeleita kohti itsenäisyyttä. Ja jos ottaa, asettuvatko kaikki 

grönlantilaiset tukemaan itsenäistymispyrkimystä. 
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