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ETNOSTRESSISTA
SI LLA N RA KEN N U KSEE N
Saamelaisen nykykirjallisuuden

minakuvat

Lappalaiskyld ei oLe kesaLLa mikaan mieLLyttava nahtava. ]oka tahoLLa nakee maassa kaLansuoLia,
kaLansuomuja, madantyneita kaLoja ja muuta torkya, joka myrkyttaa iLman. TeLttain mataLoista
oviaukoista ryomii esiin joukko Lian peittamia ihmisia. Itse he eivat siita ole miLldnsaktiiin./- - /
Lappalaisen vartaLo on Lyhyt, otsa mataLa, siLmat pienet ja poskipaatuLkonevat. LuonteeLtaan
han on hidas, raskasmieLinen ja juro. Hanta syytetaan kateeLLiseksi, Leppymattomaksi ja
viekkaaksi, mutta toiset kiittavat hanen vieraanvaraisuuttaan, jumaLanpeLkoaan ja siveata kay
tostaan, miLLoin han ei joudu viinan kiusaukseen.

...1ain

kirjoitti Suomen kansan suuresti

I~ arvostama Sakari Topelius pohjoisesta

"heimokansastaan" Maam1Jle- kirj assaan.
Topelius ei suinkaan ollut ainoa luomassa
kasitysta stereotyyppisesta saamelaisesta,
painvastoin han oli yksi monista. 1700-lu
vulta lahtien tutkimusmatkailijat ja muut
seikkailijat ovat vierailleet Saamenmaassa ja
kirjoittaneet kokemuksistaan. Naiden ker
tomusten tyypillinen saamelainen on pieni,
tumrna, likainen ja ruma vinoine silmineen,
liittanenineen ja korkeine poskipaineen.
Luonteeltaan saamelainen on yhta rauhalli-

nen kuin poronsa: vieraanvarainen, rehelli
nen, hillitty ja onnellinen. Ainoa huono puoli
on liiallinen viinan juonti. Tutkimusmatkalais
ten ihailu saamelaisten vapautta ja "turmeltu
mattomuutta" kohtaan heijasteli ajan hen
kea, Rousseau'n ajatusta "jalosta villista".
Kuvaukset loivat myos myyttia siita, etta ai
noastaan porosaamelainen on "aito" saame
lainen kun taas muut elinkeinot ovat muilta
omaksuttuja.'
Tallaiset ulkoiseen olomuotoon ja pikai
seen "luonneanalyysiin" pohjautuvat mieli
kuvat saamelaisista ovat levinneet ympari

•

maailmaa ja ovat edelleen stereotyyppisten
ja vaaristyneiden nakemysten perustana. Vii
me vuosikymmenien ajan saamelaiset, mui
den maailman alkuperaiskansojen tavoin,
ovatkin alkaneet vaatia mahdollisuutta omiin
lahtokohtiin perustuvaan itsemaarittelyyn.
Nain toteaa chippewa-intiaani Kateri Damm:
meidiin tulee jatkaa omien mddritte/yjemme
vaatimista koskien sitd keitd me olemme sekd
hyliitd kolonialistisen jdljestelmdn meille tuput
tamat mddritelmdt, jotka tekevdt meistd mer
kityksettomidjajotka tulkitsevat identiteettim
me vdiirin, liian vdijdsti tai vdhdttelevdsti. 1...1
Vapauttamalla itsemme stereotyyppien kutis
tavista siteistdja ulkopuolelta tyr/rytetyistd iden
titeeteistd, vahvistamme itsedmme ja yhteiso
jdmme sekd vapaudumme koloniaalin vallan
kahleista, jotka eivdt ole ainoastaan kontrol
loineet mitd teemme ja missd asumme vaan
myos ketd me olemme. 2
Saamelaista identiteettia ja sen muodostu
mista pohdittaessa ei ole mahdollista olla
ottamatta huomioon rasistisia rakenteita ja
niiden monenlaisia vaikutuksia. Stuart Hall
puhuu rasismin monista kasvoista ja moni
selitteisyydesta. Alkuperaiskansojen kohdalla
se ilmenee siten, etta alkuperaiskansat ja hei
dan kulttuurinsa kuvataan toisaalta alkeel
liseksi, primitiiviseksi ja kuolemaantuomi
tuksi, mutta samanaikaisesti heita ihaillaan
"jaloina villeina": henkisina parantajina ja
shamaaneina, joiden kulttuuria romanti
soidaan ja mystifioidaan. Talla tavoin, Hall
toteaa, oikeutetaan valtioiden assimilaatio
politiikka ja kulttuurinen haltuunotto. 3
Seka etnosentrismi etta syrjinta luovat
stereotyyppisia asenteita ja mielikuvia, joi
hin on usein mahdotonta mahtua ja jotka
saavat ihmisen epailemaan omaa kokemus
taan seka vahattelemaan omaa todellisuut
taan 4 • Mielikuvien merkitys identiteetin
hahmottumisessa onkin yllattavan suuri.
Esimerkiksi Pratibha Parmarin mukaan mie
likuvien syva ideologinen luonne ei ainoas
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taan maaraa sita, mita muut ajattelevat meistii.
vaan myos sen, mita itse ajattelemme itses
tamme 5 . los sisaistamme yhteiskunnan rasis
tiset nakemykset ja asenteet, alamme myiis
itse nahda itsemme "valkoisten linssien" lapi,
mika johtaa oman taustan ja kulttuurin ha
peamiseen 6 • Myos yhteiskunnan valtasuh
teilla on merkitysta maaritelmia tehtaessa
- meidan on oltava tietoisia kenen maaritel
mia kaytamme ja mitka ovat seuraukset tiet
tyjen maaritelmien kayttamisesta.
Kulttuurinen haltuunotto on myos yksi
rasismin muoto. Kulttuutisella haltuunotolla
tarkoitetaan sellaista kulttuuripiirteiden lai
nausta, usein pikemminkin omimista, joka
tapahtuu koloniaalisissa puitteissa: poliitti
sen ja taloudellisen vallan avulla valtakult
tuuri kontrolloi ja riistaa alisteisessa asemas
sa olevaa kulttuuria. Kulttuurin sisaiset piir
teet ovat erityisen tarkeita vahemmistiikult
tuurin yhtenaisyydelle seka koko olemassa
ololle tilanteessa, jossa lahes kaikki muu on jo
viety7. Tallaista "etnografista riistoa"8 tapah
tuu myos saamelaiskulttuuria kohtaan: mat
kailuteollisuus ei ainoastaan kayta hyvakseen
saamelaiskulttuuria taloudellisesti vaan myiis
osallistuu saamelaisuuden (mis)represen
taatioiden luomiseen. Loretta Todd tuo esiin
myos henkisen haltuunoton, joka ilmenee
- - kun joku muu puhuu puolesta, mdiiritte
lee, kuvailee, edustaa tai hyodyntdd muiden
kulttuurien mielikuvia, kertomuksia, kokemuk
siaja haaveita ominaan. Haltuunottoa tapah
tuu myos kun ulkopuolisesta tulee kokemuksesi
asiantuntija niin ettd hdn tietdd enemmdn si
nusta kuin sind itse. 9
Hartmut Lutz puhuu kulttuurisen haltuun
oton yhteydessa myos syrjayttamisesta, joka
saa ihmisen "unohtamaan" huonon oman
tunnon aiheuttavat hapealliset tai kipeat
muistot. Naiden muistojen unohtaminen
estaa ihmista oppimasta aikaisemmasta ko
kemuksesta, ja nain ollen syrjayttaminen ai
heuttaa aiempien erehdyksien toistamisen:

- - tarkasteltaessa ei-all<
joittamaa alkuperdiskt:
haltuunottoa ja pohditt.
ikddn kuin sddntonii, F
alkuperdinen viiesto tiet~
rdiskansojen kulttuum
ndkoiseltd ettd on tapaht
kolonisaatioprosessin, r.
kansanmurhan ja edellee
tukahduttamisen kollektii
joka jatkuu edelleen. 1O

Tallainen syrjayttamise
saamelaistenkaan kohcl
vaeston yleinen valinpit
mattomyys saamelaisten
riasta estaa ei-saamelais
masta saamelaisten oik·
sia. Tama vuorostaan jo!:
sa saamelaiset nahda;i
jina" 11 , joilla on jo "kc
heilla tulisi 011 a, kenties
tarpeen"12.
Etnostressi on yksilo
joka on seurausta yksili:
tin kyseenalaistamisestc
taa usein myos muita
kuten vieraantumista, ~
valtaista kayttaytymist;i
kohtaan. Emostressi ailL
tamatta jatetyista psykc
siita karsiva ihminen 0
ja olemassaolostaan. J
ajan kestaneesta kolor
assimilaatiopolitiikasta
kokeneet psykologista \.
kista riistoa, josta on s.
murin ja oman elamar
minen. Tama voi aiheu
nisia identiteettiongelr
yhteenkuuluvuuden ja
suuden tunteitaY
Ihmisilla on myiis tar
sen sosiaalisen verkost.
nutlaatuinen heidan c
jota ei voi korvata vie

- - tarkasteltaessa ei-alkuperaiskansojen har
joittamaa alkuperaiskansojen kulttuurien
haltuunottoa ja pohdittaessa kuinka vahan,
ikaan kuin saantona, Pohjois-Amerikan ei
alkuperainen vaesto tietaa mantereen alkupe
raiskansojen kulttuureista, nayttaa toden
nakoiselta etta on tapahtunutjonkinasteinen
kolonisaatioprosessin, riistamisen, osittaisen
kansanmurhan ja edelleen jatkuvan etnisyyden
tukahduttamisen kollektiivinen syJjayttaminen,
joka jatkuu edelleen. 1O
Tallainen syrjayttamisen ilmio ei ole auto
saamelaistenkaan kohdalla. Ei-saamelaisen
vaeston yleinen valinpitamattomyys ja tieta
mattomyys saamelaisten kolonisaation histo
riasta estaa ei-saamelaista vaestoa ymmarta
masta saamelaisten oikeudellisia vaatimuk
sia. Tama vuorostaan johtaa tilanteeseen, jos
sa saamelaiset nahdaan "ammattivalitta
jina"] 1 , joilla on jo "kaikki oikeudet jotka
heilla tulisi olla, kenties jopa enemman kuin
tarpeen"12.
Etnostressi on yksilon kokemaa stressia,
joka on seurausta yksilon etnisen identitee
tin kyseenalaistamisesta. Etnostressi aiheut
taa usein myos muita sosiaalisia ongelmia
kuten vieraantumista, alkoholismia ja vaki
valtaista kayttaytymista seka itsea etta muita
kohtaan. Etnostressi aiheutuu yksilon tyydyt
tamatta jatetyista psykologisista tarpeista, ja
siita karsiva ihminen on epavarma itsestaan
ja olemassaolostaan. Johtuen vuosisatojen
ajan kestaneesta kolonisaatioprosessista ja
assimilaatiopolitiikasta alkuperaiskansat ovat
kokeneet psykologista vieraantumista ja hen
kista riistoa, josta on seurannut oman kult
tuurin ja oman elaman kontrollin menetta
minen. Tama voi aiheuttaa puolestaan kroo
nisia identiteettiongelmia ja rikkoa ryhman
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen solidaari
suuden tunteita. ll
Ihmisilla on myos tarve itseidentifikaatioon
sen sosiaalisen verkoston kanssa, joka on ai
nuclaatuinen heidan etniselle taustalleen ja
jota ei voi korvata vieraan kulttuurin iden

tifikaatiolla. Vahva kulttuurinen tausta tu
kee yhteison tietoisuuden kehittymista. Vuo
sisatojen ajan alkuperaiskansojen etnisia taus
toja on kuitenkin vakavasti hajotettu ja
heikennetty, mika on johtanut tilanteeseen,
jossa alkuperaiskansoilla ei ole mahdollisuuk
sia vahvaan, positiiviseen identiteettiin. Myos
kulttuurin maaritteleminen pelkastaan mate
riaalisin kasittein vahingoittaa yksilon posi
tiivista minakuvaa. Jos yksilo omaksuu ra
joitetun nakemyksen kulttuuristaan, hanel
la ei ole syita uskoa kulttuuriinsa ja omaan
kansaansa. Tama nakemys yhdistettyna aja
tukseen "oikeasta" alkuperaiskansojen iden
titeetista luo yksilon, jolla ei ole juurikaan
mitaan, mihin tarttua positiivista minakuvaa
luodessaan ja tulevaisuutta hahmotellessaan
alkuperaiskansojen edustajana. Seurauksena
on vahingoittunut, epavarma yksilo ja siten
myos vahingoittunut yhteiso. 14
Viimeaikaiset yksilon identiteettia koske
vat nakemykset ovat hylanneet aikaisemmat
huomiot staattisesta, ennaltamaaratysta iden
titeetista. Postmodernismin ja postkolonia
lismin parissa syntynyt essentialisrnin kritiikki
on hyodyllinen apuvaline niille marginali
soiduille kansoille ja ryhmille, jotka pyrki
vat rnaarittelemaan uudelleen vanhentunei
ta identiteettikasityksia. Tallainen kritiikki
mahdollistaa rnyos monenlaiset saamelaiset
identiteetit seka kokemukset. Taman kritii
kin pohjalta on syntynyt uudenlainen "iden
titeetin politiikan" diskurssi. Hall korostaa,
etta identiteetti ei ole niin lapinakyva tai
ongelmaton kuin ajattelemme. Sen sijaan,
etta ajattelisimme identiteetin olevan histo
riallisesti tapahtunut tosiasia, meidan tulisi
ajatella identiteetti "tuotteeksi", joka ei kos
kaan ole lopullinen vaan on jatkuvassa pro
sessissa. Hallin mukaan kulttuurinen iden
titeetti on yhta lailla kysymys "tulemisesta"
kuin "olemisesta".] 5
Kuten alussa totesin, saamelaisten represen
taatiot ovat pitkaan olleet muiden tuottamia,
vahvasti stereotyyppisia seka vaaristyneita; ne
ovat syntyneet ulkopuolisten etnosentristen
ETNOSTRESSISTA SILLANRAKENNUKSEEN
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oikean saamentyton, Tuulikkikin alkaa har
vittaytyy joka s~ur-taar
rien paahan" (CC, 21
nata.
korkeimman kaisan p;i
-Meidan koulusta tuleekin sitten korea ja oi
olevan pitkalti. Yhta
kea nahtavyys turisteille. Tata koulua kay niin
kuitenkin avautuu lev
aito saamentytto etta vaatteissakin on vielii
yli paaseminen nayt
savunhaju! tytOt alkavat nauraa joukolla.
niljakasta kallionseina:
-Sinulla ei varmaan edes ole kotina oikeaa ta
tuminen ei onnistuisi
loa. Minka vaaranrinteen kotaan aitisijai kun
isasi ajoi sinut harilla tanne?17
olisi paasta parskyvan
Dnen alun tasaistan:
pain kulkemista voi ve
Kerttu Vuolabin kolmas teos, etenkin
ennen kouluun meno~
nuoremmille lukijoille tarkoitettu Ceppari
paalle kiipeaminen 0
cdrdhus (CC, 1994) kertoo koulunkaynnin
voite elamassa. Yhta\.
aloittavasta Maret-nimisesta saamelaisesta
mesrynyt rotko kuva~
rytosta. Koulunkaynnin aloittaminen mer
johon han on jOUtlL
kitsee Maretille myos suomalaiseen maail
myota. Liukas kallion:
maan tutustumista. Koulu on sen verran
se uhka, jota Maret j.
kaukana kotoa, etta Maret joutuu asumaan
kemaan. Maret ei klL
asuntolassa eika paase kotiin kuin vasta joulu
vaan pohtii eri mahde
lomalla. Asuntolassa Maret joutuu muiden,
matkaa rotkosta huol
erityisesti huonetoverinsa Tuulikin ja hanen
Pian Maret loytaak
kavereidensa kiusaamaksi. Tyttojengi ei ai
silta voi vieda hanet v
noastaan pilkkaa Maretin saamelaisuutta ja
esiintyy kaksi siltaa: t
hanen etevyyttaan koulussa vaan myos kayt
tunut ja lahonnut, je
taytyy vakivaltaisesti Maretia kohtaan.
dollista paasta rotkor::
Koulun alkuaikoina Maretilla ei juurikaan
nen silta on vasta ral
ole ystavia, joille kertoa kiusaamisesta ja joi
siis kolme vaihtoeht()
hin turvautua. Kotonakaan han ei halua
den sillan valmistumi
puhua kouluelaman vaikeuksista, silla kota
ja jonka aikana Man::
na ovat omat ongelmansa: Maretin isa on
voi myos kiertaa rot~
jattanyt perheensa saarnamatkojensa vuoksi
pitka ja myos vaaralli
ja aiti on jaanyt yksin hoitamaan taloa, lap
to, oikaiseminen, on
sia ja lehmia. Maret loytaa lohduttajan omista
tao Duden sillan ra:
unistaan, joista kasvaakin teoksen rainen
Maretin tulevaisuutt
ulottuvuus. Unet tuovat esille Maretin sisai
denlaista elamantilar
sen vahvuuden, jonka avulla han loytaa
Ketuntytto
noa kelvollinen vaihl
selviyrymisstrategioita vaikeassa tilanteessaan.
linen ja rakentaa itse
yttolauma alkaa kaivaa Mdretin kaappe
Tata Maretissa piilevaa lujuutta ja uskoa tu
jonka "jalat ovat bete
ja. He levittavat lattialle sukkia, lapasia,
levaisuuteen voi verrata Vuolabin ketunpoika
pitkin han paasee jatl
lapintakin ja nutukkaat.
filosofiaan: ketun on itse oltava kekselias sel
saamisesta ja syrjinn:
viyryakseen ja parjatakseen omillaan, silla silla
-Sina olet unohtanut suopungin ja kenka
Maretin unien toir
ei ole valtavaeston - jota Vuolab vertaa sa
heinat! Hannele ilkkuu.
luonto, josta muode
-Minne sina aiot tuo lapintakki paallasi? Ulla
maan suuntaan uivaan silakkaparveen - an
taja. Luonto on aine
tamaa massan tukea. 18
hihittaa.
mentti, joka on opast
-Aiot varmaan ylpeilla ja koristautua, jotta
Tarinan ensimmaisessa unessa Maret kul
tymisen mahdollisl
kee tunturin laella, missa tasainen maa "le
eteliista tulleet opettajatkin paasevat nakemaan

nakemysten pohjalta. Nama (mis)represen
taatiot eivat ole taysin merkiryksettomia, vaan
kuten edella olen lyhyesti osoittanut, niilla
on suuri merkirys yksilon minakuvan muo
dostumisessa. Osoittaakseni saamelaisuuden
monet kasvot olen ottanut esimerkiksi saa
melaisen nykykirjallisuuden, joka toisaalta
osoittaa stereotyyppiset nakemykset vaarik
si ja samaila vastustaa pyrkimyksia rajoittaa
etnisyys yhdeksi "oikeaksi" identiteetiksi.
Michel Foucault on huomauttanut, etta kir
jallinen diskurssi heijastaa mutta myos raken
taa kohteensa. 16 Saamelainen nykykirjal
lisuus antaa myos saamelaiselle itselleen aa
nen - se kuvaa itse itseaan kenties hyvak
symatta ulkopuolelta tulevia maaritelmia.
Artikkelissani pohdin lyhyesti neljan
saamelaiskirjailijan kuvauksia saamelaisuu
desta. Kasittelemani teokset ovat Kerttu
Vuolabin nuortenromaani Ceppari cdrdhus
(1994, Pinko pahus), Inger-Mari Aikion ru
nokokoelma Silkeguobbara Idkea (1996,
Silkkisienen kerma), Jovnna-Ande Vestin
romaani Kapteainna ruvsu (1991, Kapteenin
ruusu) seka Nils-Aslak Valkeapaan runoteos
Beaivi, dhcdzan (1988, Aurinko, isani 1992).
Olen tietaisesti valinnut teoksia, jotka ovat
ilmesryneet viimeisten kymmenen vuoden ai
kana, silla pyrkimyksenani on nimenomaan
ollut pohtia taman paivan ilmauksia saame
laisuudesta, vaikka kirjan tapahtumat eivat
ken ties ajallisesti sijoitu nykyhetkeen.

T
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vittaytyy joka suuntaan kymmenien kilomet
rien paahan" (CC, 21). Maret aikoo kiiveta
korkeimman kaisan paalle, jonne han ei usko
olevan pitkalti. Yhtakkia hanen edessaan
kuitenkin avautuu levea ja syva rotko, jonka
yli paaseminen nayttaa mahdottomalta:
niljakasta kallionseinamaa pitkin alas laskeu
tuminen ei onnistuisi, ja viela vaikeampaa
olisi paasta parskyvan konkaan yli.
Unen alun tasaista maata ja helppoa eteen
pain kulkemista voi verrata Maretin elamaan
ennen kouluun menoa- korkeimman kaisan
paalle kiipeaminen on kenties Maretin ta
voite elamassa. Yhtakkia hanen eteensa il
mestynyt rotko kuvaa sita uutta tilannetta,
johon han on joutunut kouluun menon
myota. Liukas kallionseinama ja kongas ovat
se uhka, jota Maret joutuu asuntolassa ko
kemaan. Maret ei kuitenkaan anna periksi
vaan pohtii eri mahdollisuuksia jatkaakseen
matkaa rotkosta huolimatta.
Pian Maret loytaakin ratkaisun: laheinen
silta voi vieda hanet vaikeuksien yli. Unessa
esiintyy kaksi siltaa: toinen on vanha, maa
mnut ja lahonnut, jota pitkin ei ole mah
dollista paasta rotkon toiselle puolelle. Toi
nen silta on vasta rakenteilla. Maretilla on
siis kolme vaihtoehtoa: han voi odottaa uu
den sillan valmistumista, johon kuluu aikaa
ja jonka aikana Maret ehtii pitkastya. Han
voi myos kiertaa rotkon, mutta matka olisi
pith ja myos vaarallinen. Kolmas vaihtoeh
to, oikaiseminen, on itse asiassa mahdoton
tao Duden sillan rakentaminen ennustaa
Maretin tulevaisuutta: se kuvaa hanen uu
denlaista elamantilannettaan ja sita, etta ai
noa kelvollinen vaihtoehto on olla karsival
linen ja rakentaa itselleen silta - vahva silta,
jonka "jalat ovat betonista" (CC, 22) ja jota
pitkin han paasee jatkamaan eteenpain, kiu
saamisesta ja syrjinnasta huolimatta.
Maretin unien toinen tarkea elementti on
luonto, josta muodostuu tyton viisas opet
taja. Luonto on aina ollut saamelaisille ele
mentti, joka on opastanut ja nayttanyt selviy
tymisen mahdollisuudet. Maretin unissa

luonto osaa puhua ihmisten kielta ja Maret
haluaakin jaada metsaan uusien ystaviensa
luokse l9 • Vanha manty on kuitenkin eri miel
ta - taman mielesta Maret ei voi elaa met
sassa yhdessa kasvien kanssa, vaan hanen tay
t»' velaa ihmisten luona koska on ihminen
(CC, 65). Vaikka tallainen rajan vetaminen
luonnon ja ihmisten ja naiden elaman valil
Ie tuntuukin oudolta saamelaiselle ajattelu
tavalle, sen pohjalta ei kuitenkaan voi tehda
pikaisia johtopaatoksia luonnon ja saamelai
sen perinteisen yhteyden muuttumisesta tai
ihmisen vieraantumisesta luonnosta.
Luonnon merkitys on selvaa kansalle, jonka
selviytyminen on ollut sidoksissa siihen,
mutta toisaalta luonnon ja ihmisten yhteyt
ta ei voi kuitenkaan idealisoida liikaa. Luon
non merkityksesta ei voi tehda "kansan
piirretta"; jotain, jonka mukaan laheinen
yhteys luontoon olisi kansan geeneissa. Luon
to ei ole Ceppari cdrdhus-kertomuksessakaan
menettanyt kykyaan auttaa ihmista. Kerto
muksessa heina, jonka Maret on nimennyt
Anneksi, antaa kaikista parhaan neuvon
ihmisystavalleen:

- Mind olin myos aluksi hyvin yksindinen
talld jangalla ja minusta tuntui, etta kaikki
ovat minun edessani. Mutta sitten aloin ope
tella venyttamaan itseani aurinkoa kohti.
(CC, 67)
U nien lisaksi Maret oppii selviytymis
keinoja muilta saamelaisilta. Juhan, nuori
poromies, jonka Maret tapaa metsassa lahei
selta metsakampalta tullessaan, kannustaa
Maretia kaymaan koulua kiusaamisesta huo
limatta. Juhan muistuttaa Maretia siita, etta
eivat porohommatkaan ole mikaan paratii
si, vaikka turistit niin ajattelevat (CC, 70).
Myos Maretin sukulaistytto Kirste, jonka
kanssa Maret asuu samassa huoneessa vahan
aikaa, opettaa Maretille itseluottamusta, jotta
han uskaltaisi vastustaa kiusaajiaan. Kirste
on saamelaislapsi, jota koulu jarjestyksineen
ei ole onnistunut alistamaan:
ETNOSTRESSISTA SILLANRAKENNUKSEEN
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jakautumista: Maret, joka raahaa hienoja
kenkia ja meikkeja tunturiin, turvautuu ei
saamelaiseen maailmaan. Toinen Maret on
puolestaan sailyttanyt saamelaisen maailman
sa, kulttuurin ja tiedon esimerkiksi siita, mika
on tunturissa tarpeeIlista.
Kerttu Vuolabin Ceppari !:drdhus on ker
tomus saamelaistyton varttumisesta suoma
laisessa kouluymparistossa, mika ei etenkaan
aikaisempina vuosikymmenina ole oHut mi
!cian helppo kokemus saamelaisiIle23 • Ceppari
cardhus kuvaa Maret-tyton vaikeita kokemuk
sia, mutta tuo esiin myos saamelaisen identi
teetin vahvuuden ja kyvyn luoda selviytymis
strategioita hankalassa tilanteessa. Maret on
kuin pieni ketuntytto, joka yksinaisyydestaan
huolimatta loytaa keinon jatkaa eteenpain
- kirjan lopussa uusi silta on valmistunut.

Kahden ilman valissa

I

nger-Mari Aikion kolmas runokokoelma
Silkeguobbara ldkca (1996) on kuin konk
reettinen esimerkki saamelaisesta resurssi
ajattelusta: ota ja kayta ainoastaan niin pal
jon kuin tarvitset. Aikio ei tuhlaile sanojaan,
vaan mnot ovat tiivistyneet joka kokoelmassa
niin, etta suurin osa Silkeguobbara ldkca 
kokoelman runoista on lyhyita muutaman
sanan voimakkaita kuvia ja osuvia toteamuk
sia. Aikion tyyliIle tyypiIlisia ovat myos jos
sain maarin katkeruuden ja apeudenkin sa
vyt24.

Silkeguobbara ldkca -kokoelma alkaa Juok
sihkki-nimiseIla osaIla. Se sisaltaa kuusi ru
noa, jota kasittelevat saamelaisuutta mones
ta nakokulmasta. Tyypillista taIle osaIle on
tietynlainen kaksijakoisuus: saamelaisuus on
kylla osa mnojen minaa, mutta samaIla se
aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Toisaalta ru
not tuovat esiIle kolonialismin seurauksia,
toisaalta ne seka arvostelevat etta kunnioit
tavat saamelaisen yhteiskuntaa. Ensimmai
nen runG kuvaa ulkopuolelta tuIleiden kolo
nialististen arvojen vaikutusta:

meillakin arvo
jos vieraat
sanovat.
Runossa ovat me ja vieraat vastakkain. Vie
raita ovat ulkopuoliset ihmiset, joiIla on val
ta puhua ja sen kautta myos yalta maariteIla
muut. Runo kuvaa sita, kuinka saamelais
ten arvo on mitattavissa ainoastaan ulkopuo
listen silmin. SamaHa runossa voi kuuIla myos
moitteen savyja omaa kansaa kohtaan. Moit
teen tarkoituksena on kenties saada saame
laiset itse huomaamaan, kuinka he ovat al
kaneet ylenkatsoa omaa kulttuuriaan - saa
melaiset ovat omaksuneet itsestaan nakemyk
sia, joiden mukaan heiIla ei ole arvoa, jos
sita ei ulkopuolinen anna ja maarittele. Tal
laisen nakemyksen on aiheuttanut kolo
nialistinen tapa ottaa haltuun myos alistetun
kansan mieli, ei ainoastaan maita tai aineel
lisen kulttuurin piirteita. Valtayhteiskunnan
etnosentriset nakemykset ovat saaneet saa
melaiset hyvaksymaan tietoisesti mutta eten
kin alitajuisesti sen, etta ainoastaan valta
vaesto voi antaa heiIle arvon - etta he eivat
itse voi sita tehda ja etta arvo ei tule saame
laisen yhteiskunnan itsensa sisalta.
Kokoelman toisen osan nimi Kylmat ku
vat kuvaa runojen minan ristiriitaisia tunto
ja omasta itsestaan yhteiskunnassa. Toisaal
ta han on suojeltu pelate, mutta toisaalta han
joutuu hatistelyn ja potkimisen kohteeksi.
Kuva suojeIlusta pelatteesta voi viitata lansi
maiseen nakemykseen, jonka mukaan ei-Ian
simaiset kulttuurit ovat eraanlaisia jaanteita
menneesta ajasta25 • Naita jaanteita tulee suo
jeIla "kehitykselta".
Nakemyksen mukaan ei-Iansimaiset kult
tuurit ovat "aitoja" ainoastaan jos ne pysyvat
"primitiiviseIla tasoHa". Jos ne muuttuvat, ne
menettavat autenttisuutensa. Etenkin Ruot
sin saamelaispolitiikka perustui pitkaan aja
tukseIle, jonka mukaan "lappalaisen tulee
pysya lappalaisena" (lapp skaIl vara lapp):
esimerkiksi poromies ei saanut asettua asu
maan yhteen paikkaan, siIla valtion nakemykETNOSTRESSISTA SILLANRAKENNUKSEEN
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sen mukaan saamelaisten parhaat piirteet tu
livat esiin nimenomaan nomadisessa poron
hoidossa 26 •
Saamelainen edustaa siis toista, jonka te
kee mielenkiintoiseksi ainoastaan se, kuin
ka han poikkeaa valtavaestosta. Taman mie
lenkiintoisen erilaisuuden vuoksi hanet tulee
siis suojella. Mutta koska han on toinen, han
on erilainen kuin valtavaeston ihmiset. Siten
han on myos pelate: ihminen pelkaa vierautta
ja outoutta. Kylmat kuvat -osan toinen runG
tuo esille suojellun toiseuden kaantopuolen:
han on potkittu niin etta luut ovat murtu
neet. Ihannoinnin takana piilottelee vakivalta
ja kolonialistinen sorto, jotka eivat valttamat
ta ole f}rysisia. Myos henkinen kiusaaminen
ja potkiminen aiheuttavat vahinkoa ihmisen
minakuvalle. Naissa kahdessa runossa tulee
esiin se, kuinka saamelaisilla ei ole tasa-ar
voista asemaa valtavaeston kanssa. Saamelai
set ovat joko erityisen autenttisuuden nayt
teita (ihannointi) tai sorron kohteita (hal
veksunta). Lucy Lippard kirjoittaa tasa-ar
voisen aseman tavoittamisen vaikeudesta:
Ulkopuolelta tulevat ajatukset autenttisuudesta
voivat aiheuttaa stereotypioitaja misrepresentaa
tioita, jotka jaadyttavat lansimaailman ulko
puoliset kulttuurit antropologiseen nykyhetkeen
tai arkeologiseen menneisyyteen. Ne tekevat mah
dottomaksi niiden mahdollisuudet moderniin
identiteettiin tai poliittiseen todellisuuteen tasa
arvoisena euroamerikkalaisten kanssa. 27

Kolonialismin yhtena perusajatuksena oli
valon tuominen "pimeisiin maanosiin" eli
Euroopan ulkopuolisille alueille. "Valon tuo
misen" pyrkimyksena oli oikeuttaa Euroo
pan ulkopuolisten mantereiden ekonomista
ja kulttuurista riistoa ja sonoa. 1800-luvul
la myos eurooppalaiset tietoteoriat alkoivat
julistaa muiden mantereiden tarvitsevan
kolonialismia ja imperialismia moraalisista,
uskonnollisista ja tieteellisista syista. 28 "Pi
meat mantereet" siis tarvitsivat sivistavaa
valoa, jonka ainoastaan eurooppalaiset kyke
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nivat tuomaan mukanaan. Yksi Silkeguobbara
ldkca -kokoelman runoista kuvaa valoon liit
tyvia ristiriitaisia nakemyksia. Valo ymmar
rettyna neutraalina, kolonialismin painosta
erillisena on luonnollinen ja valttamati::in
peruselementti, jota ilman elama ei olisi mah
dollista. Toisaalta ajatus valosta kantaa mu
kanaan mainittua painolastia. Aikion runossa
valon molemmat ominaisuudet tulevat esiin:
valo
repii
leikkaa
viiltaa
puhdistaa

Myos postkoloniaali kirjallisuuskritiikki on
tuonut esille sen, miten valoa on pidetty kes
kuksen ominaisuutena. Saameksi valo on
cuovga ja siita on johdettu kasite cuvgehus,
sivistys. Kolonialistisen nakemyksen mukaan
seka valo etta sivistys ovat "sivilisaation"
omaisuutta, jonka vastakohtana on pimea
reuna 29 • Valo ja siihen liittyvat mielikuvat
ovat olleet aiemminkin saamelaiskirjalli
suuden teemana. Esimerkiksi Anders Larsen
on kirjoittanut saamen kansan valaistumisesta
ja valistumisesta jo 1900-luvun alussa. Beaive
dlgu -kertomuksessa ei ole kuitenkaan kyse
kolonialismin tuomasta valosta, vaan siita
valosta, joka syntyy saamelaisten itsetietoi
suudesta. Kirjan paahenkilon voimakkaiden
saarnojen vuoksi saamelaiset huomaavat kie
lensa ja kulttuurinsa arvon, jonka norjalais
ten ylenkatse on alentanut. Beaive-dlgu -ker
tomuksessa saamelaisten tasa-arvoinen ase
ma muiden kansojen kanssa syntyy tietoi
suuden myota.
Beaive-dlgu -kirjan lopussa toivottu paiva
koittaakin: saamelaiset ovat "nyt kuulleet,
mita saamenkansa on ollut ja mita se on nyt,
ja mika siita piraa tulia. Se oli heidan mie
lessaan kuin aamuruskon valkeneminen. Se
oli heille kuin paivan alku."30 Larsenin kir
jassa valo merkitsee saamelaisten heraamis
'ta, havaintoa heidan omasta arvostaan. Saa

melaisessa kirjallisl
retty myi::is toisella t
Aslak Valkeapaa or
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on selva ironinen ja
Kertoiko sinulle kuk
etta me asumme Sat

Sanoiko han
etta tama on Saame
Tunnustiko myos
etta tama on meidth

Ei suinkaan puhum
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yksinkertaisista ihm
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etta he tuovat sivist}
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sa. Aikion Silkeguo
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melaisessa kirjallisuudessa valo on ymmar
retty myos toiselia tavalla. Esimerkiksi Nils
Aslak Valkeapaa on kirjoittanut runon "si
vistyksen" tulosta 5aamenmaahan. Runossa
on selva ironinen ja kriittinen savy:
Kertoiko sinulle kukaan
etta me asumme Saamenmaassa
Sanoiko han
etta tama on Saame
Tunnustiko myos
etta tama on meidan
Ei suinkaan puhunut
primitiivisen kulttuurin
yksinkertaisista ihmisista
ei suinkaan vaan sanonut
etta he tuovat sivistyksen31
Runon "me" ovat saamelaisia ja "he" puo
lestaan ulkopuolisia, jotka ylenkatsovat "mei
ta", luulevat auttaneensa "meita" ja tuo
neensa "meilIe" valon ja sivistyksen - ennen
valoa ja sivistysta on ainoastaan pimea kan
sa. Aikion Silkeguobbara Ukea -kokoelman
mnon valolIa on seka hyvia etta huonoja
ominaisuuksia. Huonot ominaisuudet mai
nitaan ensin: valo saattaa satuttaa ja vahin
goittaa, jos sita esimerkiksi kaytetaan kolo
nialismin oikeuttamiseen. 5ilIoin se vahin
goittaa koko kansaa riistamalIa paitsi luon
toa myos koko kulttuuria. Valo voi myos va
hingoittaa silioin, kun se on liian kovaa ja
kirkasta eika silta ole mahdollista loytaa var
joa tai suojaa. Talloin voi olIa kysymys arka
luolltoisesta asiasta, kuten tunteet tai koke
mukset, joita ihminen ei halua muistelIa ja
mUlstaa.
Toisaalta Aikion runon valo puhdistaa.
Voidaan pohtia, liittyyko se Valkeapaan
runossakin viitattuun primitiivisesta pimey
desta puhdistaummiseen vai viittaako se kris
tilliseen valoon, joka tulee Jumalan ja uskon
non myota. Molemmat, sivistys ja kristin

usko, ovat tulIeet 5aamenmaahan ulkopuo
listen tuomana, ja sen vuoksi molemmilIa
on oma kulttuurinen painolastinsa. Valo voi
tulIa myos runon minan sisalta tai se voi olIa
aurinko, jonka merkitys saamelaisessa kulttuu
rissa elaman antajana on suuri: saamelaisessa
uskonnossa aurinkoa kunnioitettiin erityisesti
sen ilmestyttya esiin kaamoksen jalkeen 32 .
Aikion runoja voi verrata Pohjois-Ameri
kan alkupecaiskirjailijan James Welchin teks
teihin, joissa han osoittaa vihansa yhtalaisesti
seka valkoisiin etta omaan kansaansa. Welch
ei romantisoi omia esivanhempiaan "aateli
siksi villeiksi" mutta ei myoskaan hapea
taustaansa. 5eh romantisointi etta hapea ovat
tavalIisia tapoja pyrkia yhdistamaan hajon
nutta identiteettia. 33
Aikionkaan runot eivat romantisoi saame
laisuutta, mutta eivat pyri sita myoskaan
katkemaan. Silkeguobbara Ukea -kokoelman
runojen mina kuvaa omaa yhteiskuntaansa
sellaisena kuin han nakee sen ja tuo esiin seka
hyvia etta huonoja puolia. Tama aiheuttaa
kuitenkin runojen minassa ristiriitaisia tun
teita, joista syntyy etnostressi: kyvyttomyyt
ta olia saamelainen eli tayttaa yhteiskunnan
asettamia todelIisia tai kuviteltuja vaatimuk
sia, mutta samalIa kyvyttomyytta olIa ei-saa
melainen eli sopeutua valtayhteiskuntaan 34 .
Nain Aikion runojen mina on tavallaan "kah
den ilman valissa"35, mika aiheuttaa ristirii
taisia tunteita, mutta mika voi myos synnyt
taa uudenlaista saamelaisuutta. Aikion oma
strategia selviytya on kirjoittaa, mika auttaa
hanta kasittelemaan ja selvittamaan tuntei
taan ja kokemuksiaan. Han on tuonut kir
joittamisen merkityksen esilIe useassa ru
nossaan, esimerkiksi Silkeguobbara lakea 
kokoelman sisakannessa:
Kirjoittaessani
oion mielen sotkeutuneita naruja
pyyhin sielun po/yja.
Kirjoittaessani
siiviloin veresta hyytymia,
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lakaisen sydamestd roskia.
Puhtaaksi, puhtaaksi.
Avoimeksi uusille pyryille.

Ulkosaamelaisuus

5

inne missd vesi ja taivas sulivat yhteen.
Siella oli ita ja sielld kaukana myrskyjen
ja tyventen takana oli Ddvvetnjdrga. Hdn oli
perinyt synnyinseutunsa hitaan mielen, joka
hyvin laiskasti hyvaksyi ihmisen syvat tunteet.
Nyt mies kuitenkin seisoi kurkussa auto ikdva.
Han tiesi etta hanelta oli lopullisesti katkaistu
napanuora, joka sitoi hdnet tuttuihin ihmi
siin, omaan kieleen, didinmaahan, josta oli
imenyt ensimmaiset tiedotja tuntemukset elii
masta. Kaikki tama katosi vdhitellen muisto
jen joukkoon. lhmiset kuolivat, kieli unohtui.
Oli ainoastaan haalistuvat muistot, joiden
avulla vieliipystyi eliimdiin uudestaan sen, mika
hitaasti katosi kauemmaksi ja kauemmaksi.
Kapolla oli nytsama tunne kuin niillii tuhan
silla ihmisillii, jotka olivat jdttaneet ndliin ja
halveksunnan. ]otka olivat vaeltavina sopuleina
uineet rantaan ja juosseet sinne, missd oli toi
voa loytaa mehevd sammaltukku. 36
Ulkosaamelaisuudella tarkoitan sita, etta
saamelainen asuu saamelaisalueen ulkopuo
lella - han on voinut syntya saamelaisalueella,
mutta myohemmassa elamanvaiheessaan on
muuttanut muualle, tai han on jo syntymas
taan saakka asunut saamelaisalueen ulkopuo
lella. Saamelaisalueella tarkoitan sita maan
tieteellista aluetta, johon yleensa viitataan
saamelaisten asuma-alueesta puhuttaessa. 37
Nykyaan ulkosaamelaisuus on todellisuutta
monen saamelaisen kohdalla - esimerkiksi
Suomen, Ruotsin ja Norjan paakaupungeis
sa asuu huomattava osa saamelaisista, yksin
omaan Oslossa 5000.
Myos saamelainen kirjailija Jovnna-Ande
Vest asuu kaukana Saamenmaasta, Pariisissa
saakka. On selvaa, etta saamelaisalueen ul
kopuolella saamelainen identiteetti ja oman
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kulttuurin kokeminen on toisenlaista kuin
Saamenmaan keskuspaikkakunnilla. Saamelais
alueen ulkopuolella saamelainen joutuu asu
maan myos oman kulttuurinsa ulkopuolella,
eli saamelainen kulttuuri ei ole osa paivittaista
elamaa. Tallaisessa tilanteessa saamelainen
saattaa valita oman ja valtakulttuurin valil
la: kayttaako han saamea ja sailyttaako han
oman kulttuurisen taustansa, vai sulautuuko
han valtavaestoon "unohtaen" etnisen taus
tansa.
Jovnna-Ande Vestin winen fOmaani, Kap
teainna ruvsu (1991, KR) on kertomus syrja
seudulta suureen maailmaan lahteneesta
Kaposta, miehesta jota suuren maailman
kertomukset ovat viehattaneet jo lapsuudes
ta saakka. Kotiseudulta lahdettyaan Kapo
tyoskentelee ensin muutaman vuoden me
rilla, minka jalkeen han paatyy merentakai
seen Uuteen Kaupunkiin ja Madam Sallyn
omistamaan majataloon. Madam Sally aut
taa "oudon reppumiehen" uuden elaman al
kuun palkkaamalla taman majatalon talon
mieheksi ja jarjestamalla Kapolle maan kan
salaisuuden. Majatalossa Kapo tutustuu myos
talon kokkiin Nellyyn, jonka kanssa han 10
puha menee naimisiin ja saa tyttaren.
Kapteainna ruvsu -teos kuvaa hyvin vahan
Kapon tunteita ja tuntemuksia, vaikka han on
kin teoksen paahenkilo. Enimmakseen kir
jassa on kuvattu sita, kuinka muut ihmiset
nakevat Kapon. Kertomuksen myota Kaposta
muodostuu eraanlainen erikoinen objekti,
jonka hahmossa tulevat esiin kaupunki-ihmi
selle vastakohtaiset piirteet. Kapon ominai
suudet, jotka osuvat Kapteainna ruvsu -teok
sen muiden henkiloiden silmaan, muistut
tavat myos stereotyyppisen saamelaisen omi
naisuuksia. Vahan valia kuvataan, kuinka
muiden mielesra Kapo on outo, yksinker
tainen ja osaamaton metsalainen. Toisaalta
korostetaan, etta naista huonoista ominai
suuksistaan huolimatta Kapo on kuitenkin
hyvantahtoinen ja tarpeen vaatiessa hanessa
on myos vastarintaa. Kertomuksen "muiden"
asenteet kuitenkin korostavat sita, etta aino
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selviytyy nykymaailrr
Muiden maaritteleIJ
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"""
astaan kaupunki-ihmisten ominaisuuksilla
selviytyy nykymaailmassa.
Muiden maarittelemia Kapon ominaisuuk
sia voi verrata sosiaalidarwinistisiin kuvauk
siin ei-Iansimaisista ihmisista: he ovat yksin
kertaisia, mika usein rinnastetaan sivisty
mattomyyteen, mutta toisaalta he ovat kui
tenkin kiltteja, viattomia ja ruumiillisesti
vahvoja. Sosiaalidarwinististen nakemysten
mukaan ei-Iansimaiset kansat kuuluvat alem
paan rotuun ja sen vuoksi heita pidetaan joko
lapsina tai villeina. 38 Myos Kapteainna ruvsu
-teoksen henkiloiden nakemys Kaposta muis
tuttaa tallaisia nakemyksia39 •
Sosiaalidarwinistisille nakemyksille on
myos tyypillista pitaa lansimaisia ihmisia
muiden kansojen huolehtijoina ja suojeli
joina40 • Myos Kapon laheisten ihmisten ajat
telutapa ja kayttaytyminen Kapoa kohtaan
on isallisen huolehtivaa. He yrittavat myos
hyvantahtoisesti ymmartaa hanen jalkeen
jaaneisyyttaan uudenaikaisessa elamassa,
tavoissa ja vaatimuksissa. On merkillepan
tavaa, etta Kapon ystavienkin mielesta on
kasittamatonta, kun Kapo omasta erilai
suudestaankin huolimatta parjaa isossa maa
ilmassa. He eivat toisin sanoen ole odotta
neet, etta Kapolla voisi menna hyvin. Esi
merkiksi kapteeni Paulsen ajattelee ystavas
taan nain:
Se on kummallinen ihminen se Kapo, ajatteli
han taas kerran. Uusi aika on paljon viihentii
nyt hiinenlaisiaan. Suurimpana ihmeenii Paul
sen piti sitii, ettii Kapo oli onnistunut hyvin elii
mdssddn. ali tyot, morsiametja kaikki muukin
niiytti olevan kunnossa. fa minii olin jo luullut,
etta siinii mies, joka ei kyllii kauas ponkaise. 41

Kaposta tulee toinen uudessa elinymparis
tassaan. Toiseudessa ei ole kyse ainoastaan
erilaisuudesta, vaan myos hierarkiasta. Maa
rittelemme toiseksi ihmisia, joihin emme
samastu ja jotka ovat joko ylemmassa tai
alemmassa asemassa suhteessa itseemme.
Samalla me myos loitonnamme itsemme

heista. Talla tavoin toiseksi maarittelemisesta
voi tulla tapa hallita ja omistaaY
Kapo ei ole tasa-arvoinen Kapteainna ruvsu
-teoksen muiden henkiloiden kanssa. Han
on erilainen erilaisen taustansa vuoksi. Han
on myos moninkertaisesti ulkopuolinen: han
on fyysisesti oman synnyinpaikkansa ulko
puolella, mutta hanet on myos kuvattu
ulkopuolisin silmin ja verrattu hanelle vie
raaseen maailmaan. Tama tuo esiin hanen
kuvaajiensa eli kirjan muiden henkiloiden
etnosentrismin: heidan maailmansa on nor
mi, johon muut suhteutetaan. Ulkopuoli
suus, Kapon kohdalla ulkosaamelaisuus, voi
siis olla myos psyykkinen olotila: ihminen
on oman erilaisuutensa vuoksi myos henki
sesti sen yhteiskunnan ulkopuolella, johon
han on asettunut synnyinseudultaan lahdet
tyaan.

Palasten kokoaminen
ils-Aslak Valkeapaan teosta Beaivi,
dhldZan (1988, Aurinko, isiini 1992) on
kutsuttu jopa saamelaisten kansalliseepoksek
Si 43 • Teoksen nimi viittaa saamelaisten mui
naiseen myyttiin, jonka mukaan saamelai
set ovat Paivan pojan jalkelaisia. Teoksen
nimen valinta tukee ajatusta saamen kansan
eepoksen tietoisesta luomispyrkimyksesta.
Muutenkin Beaivi, dhidzan -teoksen tavoit
teena voidaan nahda saamelaisuuden re
konstruktio eli uudelleen rakentaminen.
Tarve saamelaisten historian, uskon, perin
teisen elamantavan ja aikakasityksen re
konstruktioon on syntynyt kolonialismin
myota, joka on polkenut myos saamelaisten
henkisia resursseja. Beaivi, dhidzan -teok
sineen kirjailija tuntuu haluavan tuoda saa
melaisen menneen ajan takaisin ja tehda saa
melaiset tietoiseksi omasta historiastaan,
kuten esimerkiksi saamelaisten Paivan pojat
-syntykertomuksesta.
Beaivi, dhidzan -kokoelmassa on monta
ulottuvuutta. Valkeapaa on halunnut kirjoitETNOSTRESSISTA SILlANRAKENNUKSEEN
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taa niin, etta runoja voi ymmartaa monella
tasolla: laajasti kosmisella tasolla, joka ku
vaa maailman ja ihmisen syntya, kansan
historian tasolla seka yksittaisen ihmisen
kertomuksen tasolla 44 . Kokoelman runot ja
kuvat sitovat yhteen historian ja nykyisyy
den, dokumentaation ja fiktion. Teoksessa
onkin tiukka ja vahva yhteys saamelaiseen
perinteeseen, etenkin joikuihin. Valkeapaa
itse on kertonut, etta suullisella perinteella
ja musiikilla on keskeinen sija hanen tuo
tannossaan: hanella on tapana lukea omia
runojaan aaneen ennen kuin hyvaksyy ne.
Jos runot laulavat, ne ovat valmiit. Han kayt
taa joikutekniikkaa myos runoja kirjoittaes
saan, mika selittaa hanen runojensa ja joi
kujen samankaltaisuuden. 45 Myos Vuokko
Hirvonen on tuonut esille, etta Valkeapaan
teksteissa "tunteet, lauseet, teemat ja episodit
ovat usein samanlaisia kuin entisissa joiuis
sa"46. Beaivi, dhcazan -teoksen yhtena tee
mana on saamelainen aikakasitys ja elaman
kierto. Se tulee esiin erityisesti mytologisen
tason todellisuudessa:

Samalfa tavoin kuin ihmisen elamassa, myos
historiassa kertautuvat "vuodenajat': Teokses
sa seurataan yhden ihmisen elamaa ja koko
kansan "vuosikiertoa':·lapsuudesta kuolemaan,
aamusta yohon, kevaasta talveen ja uuteen
kevaaseen, ilmestymisesta katoamiseen. 47
Beaivi, dhcdzan -teoksessa aika ymmarre
taan ei-lineaarisesti: silla ei ole alkua eika
loppua, mutta se kiertaa ajanjaksosta toiseen.
Ei-lineaari aikakasitys on tavallinen alku
peraiskansoilla, joiden elinkeinot on sidottu
luontoon. Luonnon rarkeyden vuoksi aika
kasitys on muodostunut seuraamaan luon
non kiertoa ja sitoutunut eri vuodenaikojen
vaihteluihin. Perinteisen saamelaisen aika
kasityksen mukaan vuodenajat ja ne tapah
tumat, jotka kertovat vuodenajoista, seuraa
vat toisiaan ympyrankaltaisessa mallissa. Tata
mallia on kutsuttu "ekologisen ajan mittaa
miseksi"48 .
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Myos muut alkupecaiskansat ovat koros
taneet aikakasitystensa poikkeavan lansimai
sesta lineaarisesta tai kronologisesta ajan mit
taamisesta. Esimerkiksi Paula Gunn Allenin
mielesta kolonialismin ja kronologisen ajan
valilla on eraanlainen yhteys: kellot ja teh
taat kuuluvat yhteen; tehtaat ja kolonia
listinen imperialismi kuuluvat yhteen. 49
Teoksessa yhteys luonnon, kaikkien ympa
roivien kasvien ja elainten kanssa on vahva.
Ajatus siita, etta kaikki kuuluvat yhteen, on
tyypillinen piirre myos muiden alkuperais
kansojen kirjallisuudessa 50 . Teoksen loppua
kohden savy kuitenkin tummuu elaman syk
syn lahestyessa. Elaman kierrossa se ei kui
tenkaan merkitse loppua, vaan uutta alkua.
Kuoleman jalkeen syntyy uusi elama; elama
ja kuolema seutaavat toinen toistaan kuin
valtameren aallot. Kuolema on osa elamaa:

565. aika
kaikille erilainen
elama
aina erilainen
kuolema
osa elamaa
valovarjossa
pahuudessahyvyys51
Runo kuvaa, kuinka jokainen kokee ajan,
elaman ja kuoleman omalla tavallaan. Se
kuvaa myos elaman kirjavuutta vastakkai
suuksien kautta: valolla on aina omat var
jonsa eika hyvaa voi oBa ilman pahaa. Beaivi,
dhCdian -teos kuvaa saamelaisuuden maail
maa ja saamelaista siihen hetkeen, jossa / - - /
kaikki on ohi/ei kuulu mitaan / - - /. Teas
on kuvaus siita kokonaisuudesta, jossa jokai
nen on yhtena osana vahan aikaa kunnes
katoaa. Hanen tilalleen tulee uusi ihminen,
elain tai joku muu. Talla tavoin Beaivi,
dhcdian -teos luo ympyran, joka kuvaa saa
melaista aikakasitysta ja joka on tyypillinen
muidenkin alkuperaiskansojen ajattelulle.
Beaivi, dhCdian -teoksen keskuksena on saa
melainen yhteiso: suku ja siita, jutaaminen

ja porot, markkinat j
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kunnes keskukseen, sc:
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mentit: raj at, herrat jc
lis min myota saamel..
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arvot kyseenalaistavat
kuvan:

415. odottivat palvelu
paivia
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moittivat
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kaikki, kaikkityynni l
jos yksin jaivat
niin pulaan

kun paasivat seinien t
hakivat pullon
nauroivafl

"Heita", joista rune
kemmin maaritelty, n
eron "meidan", siis sa:
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laisten ylapuolelle j
mukaan: vaativat pa
tyytyvaisia mihinkaar
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tettavissa herran ja re
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herrassa elaa vallasta 1
olevansa turvassa vas'
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len siita, etta muut ~
eivat paase kokoann
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Siita. huolimatta alis
keksineet keinoja, jo
ja sortoa. 53

vat tuhoamispyrkimyksista huolimatta. Ko
lonialismin vallan alaisten kansojen keskuu
dessa on viimeisten parinkymmenen vuoden
aikana syntynyt vastustuksen lisaksi myos
kulttuurisia rekonstruointipyrkimyksia, joi
den tavoitteena on "palauttaa" varastettu
kulttuuri takaisin. Rekonstruktion pyrkimyk
sena on loytaa ja koota hajotetun kulttuurin
osat: historia, perinne, elamantavat, usko ja
kaikki se, mika kuuluu Kansan kollektiivi
seen perintoon 54 . Nama osat, jotka ovat kau
an olleet "institutionaalisen unohtamisen"55
kohteena, tuodaan nyt Kansan tietoisuuteen.
Talla tavoin reunan kansoilla on viimeinkin
mahdollisuus saada tietaa ne perusasiat, jot
ka jokaisen on tiedettava muodostaakseen
positiivisen minakuvan: kuka mina olen,
mista tulen ja mihin kuulun?
Beaivi, dhcaian -runokokoelma yhdessa
historiallisten kuvien kanssa on saamelainen
esimerkki Kansan perinnon rekonstruoin
nista, ja nain ollen teos liittyy siihen laajem
paan kontekstiin, jota postkoloniaalin maa
ilman kansat ovat rakentamassa. Valkeapaa
on itse tuonut esille oman erilaisen kulttuu
rin puolesta taistelemisen tarkeyden 56 • Tarkeaa
on myos nayttaa, etta saamelainen identiteetti
on myos muuta kuin rasismin ja ulkopuolelta
tulevien pakkoroolien vastustamista. Beaivi,
dhcaian -kokoelman yhtena tavoitteena on
kin nayttaa, etta saamelaiset ovat erilaisia,
mika ei kuitenkaan tarkoita primitiivisyytta.
Totuus on pikemminkin painvastainen:
lansimaailma on primitiivinen, brutaali ja
ymmarrysta vailla:

511 ... .!olemmehan me nahneet
kun sammutatte koskien elaman
ja teette keinosateen
kaupunkeihinne
pyydattepikkulintuja vankilaan
taitatte elaimen kasvun
sylikoirissa
taskuhiiriss;r7
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Beaivi, dhcaian -teos kuvaa saamelaisten
rikasta perin netta, kulttuuria ja sita, ettei
saamelaisen ei tarvitse matkia toisia ja hei
dan kulttuureitaan. Runot tuovat esille, etta
saamelaiset eivat ole toisia, mutta post
koloniaalien kansojen tavoin he itse alkavat
maaritella itseaan ja jarjestaa ymmartamyk
sensa raamit uudelleen 58 .
Tapa, jolla Beaivi, dh/dian -kokoelman fU
not ja valokuvat rakentavat kuvaa saame
laisuudesta, on rinnastettavissa strategiseen
essentialismiin. Strateginen essentialismi 59
korostaa reunan kansojen ja muiden ryhmi
en tarvetta luoda positiivisia mielikuvia omas
ta kulttuuristaan, jotka vahvistavat heidan
identiteettiaan. Essentialismia on esimerkiksi
nakemys, joka pyrkii kieltamaan kaikki ne
kulttuuriset muutokset, jotka tapahtuvat
kolonialismin seurauksena ja joka pyrkii pa
laamaan esikoloniaaliin "puhtauden" tilaan.
Tahan nakemykseen liittyy myos ajatus "al
kuperaisesta", muuttumattomasta identitee
tista. Tallaista essentialismia pidetaan ylei
sesti vanhentuneena ja rasistisenakin nake
myksena, joka ainoastaan kahlitsee kulttuu
rit tiettyyn idealistiseen tilaan.
Tasta huolimatta essentialismia on mah
dollista kayttaa tietoisena postkoloniaalisena
strategiana. Strateginen essentialismi ei pyri
kieltamaan kolonialismin vaikutuksia, vaik
ka se korostaakin niita kulttuurin erityispiir
teita, jotka ovat olleet olemassa jo ennen kuin
kolonialismineri muodot, kuten esimerkik
si kirkko, alkoivat muuttaa kulttuuria. Stra
teginen essentialismi pyrkii tietoisesti vah
vistamaan positiivista minakuvaa korostamal
la esimerkiksi sellaisia saamelaiskulttuurin
piirteita, jotka eivat kenties enaa nykyaan ole
saamelaisten arkipaivaa, mutta joita he itse
edelleen pitavat tarkeina seka kulttuurisesti
etta historiallisesti. Kuten Ella Shohat on
painottanut: valloittamista edeltaneen kult
tuurin korostaminen on osa kulttuurin tu
hoamista vastustavaa taistelua60 • Talla tavoin
myos Valkeapaan Beaivi, dhCdzan kokoaa
hajoitetun kulttuurin osat yhdeksi koko
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naisuudeksi, josta saamelainen voi tunnis
taa itsensa ja joka vahvistaa hanen itseku
vaansa.
Saamelaiskuvaukset ulkopuolisten silmin
alkoivat tutkimusmatkailijoiden ulottaessa
matkansa Saamenmaahan jo monra sataa
vuotta sitten. Naista kuvauksista alkunsa saa
neet saamelaisista luodut stereotypiat elavat
edelleen vahvoina ihmisten mielissa ympari
maailmaa. Stereotyyppiset nakemykset eivat
ole mitaan vitsin aiheita, vaan niilIa on suu
ri merkitys itsekuvan muodostumiselle. Ne
vahattelevat ja rajoittavat monenkirjavaa to
dellisuutta ja samalla vaienravat saamelais
ten omat aanet ja tulkinnat.
Saamelaiset, kucen muuckin alkuperais
kansat ja marginalisoidut ryhmat maailmassa,
ovat alkaneet vaatia omaaanista kuvausta ja
maarittelya. Ahtaat maaritelmat on hylatty,
ja uuden liikkeen myota syntynyt "identi
teetin politiikka" on antanut keskustelulle
uudet raamit. Identiteettia ei enaa kasiteta
staattisena, ennaltamaarattyna olotilana vaan
alati muuttuvana sosiaalisena prosessina, jo
hon vaikuttavat seka menneisyys, nykyhetki
etta tulevaisuutta koskevat mielikuvat ja odo
tukset.
Kolonialismi ilmentaa itseaan nykyisin eri
tavoin kuin aikaisemmin. Nyt valtioiden
kolonialistiset pyrkimykset tulevat esiin
muun muassa rasismina, joka monine ilme
nemismuDtoineen vaikuttaa monella tapaa
muun muassa saamelaisten idenriteettiin.
Monet saattavat kokea etnostressia; epavar
muutta siita, keita olemme ja mihin todella
kuulumme. Tasta johtuen on tarkeaa tarkas
tella saamelaisuutta uudessa valossa ja pyr
!cia paasemaan eroon saamelaisuutta ja posi
tiivista itsekuvaa rajoittavista tekijoista.
Kirjallisuus on yksi ovi kansan omiin ku
vauksiin ja representaatioihin. Olen itse pe
rehtynyt neljaan saamelaisen nykykirjalIi
suuden edustajaan, jotka antavat saamelai
suudesta taysin erilaisen kuvan kuin yleises
ti tunnetuc stereotyyppiset kuvaukset. Kasit
telemieni neljan teoksen saamelaisuuteen

mahtuu seka positiivisia etta negatiivisia piir
teita ja kokemuksia - saamelainen voi olla
seka oman kulttuurinsa sisalIa, sen ulkopuo
lelIa etta myos "kahden ilman valissa", saa
melaisen ja valtakulttuurin raja-alueella. Han
joko seisoo tukevasti jalat molemmissa kult
tuureissa tai eparoivana, ristiriitaisin tunrein
olematta varma siita, kumpaan kulttuuriin
hanen tulisi astua. Kaikki nama kokemuk
set ovat osa saamelaisuutta, joka juontuu
osaksi historiasta mutta myos kansan omis
ta pyrkimyksista sailyttaa ja vahvistaa kult
tuuriaan ja yhteenkuuluvuuden tunnettaan.
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TUOM

EHJ IN
Taide Merja

S

aamelainen ident
viimeisen neljan
Tama liittyy saamelai
seen, "saamelaisrene~
ta alkanut liikehdint
sulauttamisprosessiir
maat harjoittivat saat
saamelainen sivistync
maan siltaa vanhan pe
dernin yhteiskunnar:
tiikka, taide ja tiedor
osallistumisen muot
vat symynsa. 1
Saamelaiskulttuuri
nykyajan vuoropuh
osa-alueilla, niin eI
taiteessakin. Silmiin.
lajien rajojen vapaa y:
ole olennaista lansin
taessa. Rajojen jousl

