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Tämä teksti on koonti kertomuksista seitsemässä Suomen, Ruotsin, Norjan (ja etähaastatteluina 

Venäjän )saamelaisyhteisöissä noin 120 henkilön kanssa, jotka oli kutsuttu kertomaan oma 

tarinansa, antamaan todistajalausuntonsa vuonna 2016.  

 

Kanssakirjailijoitani ja saamen kääntäjiä ovat Niillas Holmberg, Sarakka Gaup, Elina Israelsson ja 

Simon Issát Marainen . Tämän lisäksi julevsaamenkielisen tekstin on kääntänyt Britt-Inger Sikku. 

Teoksessa on sitaatit teoksista Pirkko Siltala: Taakkasiirtymät, 

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna – en vetenskaplig antologi,  

Maja Hagerman: Käraste Herman rasbiologen Herman Lundborgs gåta sekä lääkäri Anna Luise 

Kirkengenin pitämästä key notesta Árranissa 2016. 

 

Tässä käsikirjoituksessa ei ole varsinaisia henkilöitä: on paikkakuntia, henkilöpareja jotka voi nimetä 

vaikkapa terapeutti ja potilas, on lapsia, on haastattelija ja haastateltavat. Oleellista on, että kuka 

tahansa esiintyjistä voisi olla kuka vain, että nämä henkilöt ovat toisaalta kuulleet puhumaansa  

puhetta koko elämänsä, kasvaneet siihen, ja samalla he kuulevat tämän kaiken ensimmäistä kertaa, 

siten että irralliset palat liittyvät toisiinsa. Haastattelija on ainoa henkilö, joka yleisön lisäksi 

todistaa kaikki puheenvuorot. 

 

 

NUORI NÄYTTÄMÖ -HANKKEEN KOMMENTTI LUKIJALLE:  
Saamenkielisiä osuuksia seuraa käännös. Esitykseen voitte päättää, kumman kieliversion valitsette. 
  
Huom. Esityksen pituus 60 minuuttia. 

 

 

 

 

HENKILÖT: 

 

Haastattelija 

Terapeutti 

Potilas 

 

A 

P  

D 



	 3	

T 

E 

K 

S 

V 

H 

AR 

J 

N 

M 

EL 

SA  



	 4	

KOHTAUS 1: KATSO 
 

(Katkoviivan kohdalta sivulta 4 alkaa suomenkielinen versio) 

 

TYÖRYHMÄ: 

кēдч (kiečč) 

Buot du birra lea máinnas 

Duháhat máinnasimpulssat, ráigamin du, 

 

vásihuvvon, ellojuvvon, du sisa manipulerejuvvon, dutnje gilvojuvvon, evttohuvvon, 

dulkoma duohkai guđđujuvvon, buot du birra, agálaččat 

Ja daid gurrii don ohcalat, 

čieŋut, 

áibbas ieš, 

dál ja dál ja dál. 

Máidnasa ozat čađat áiggi. 

Ja jos ii giige leat válmmaš dutnje dakkára válmmašin fállat, válbmet dan ieš. 

Muitalat muitalussan ieš. 

Ja nåvti l dat. 

Ja dat boahtá dassta gå li namá.  

Nammadibmáj la giehtto. Nammadibme l giehtto. 

Massta dat riegádij, 

manen dat riegádij, 

ja majt åledij ja ájn åleda dan båttå 

gå dån giehtov duodasta. 

Ja dat la dat. 

Ja gå tjielggá, jut mij la, ja masi nagát, de álggá dáhpáduvvat dat mij la. 

Gå náv gis galgaj sjaddat. 

Ja dasi gullu giehtto. 

 

––– 

Katso 

Kaikki ympärilläsi on tarinaa 
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Tuhansia tarinaimpulsseja, sinua lävistämässä,  

koettuja, elettyjä, sinuun manipuloituja, sinuun istutettuja, ehdotettuja,  

tulkinnanvaraan jätettyjä, kaikki ympärilläsi, äärettömiin 

 

Ja niiden äärelle hakeudut,  

uppoudut,  

            aivan itse,  

nyt ja nyt ja nyt. 

Etsien tarinaa koko ajan. 

Ja jos kukaan ei valmiina sinulle valmista tarinaa tarinoi, valmistat tarinasi itse. 

Luet tarinaksi itse. 

Ja niin: leäi, leiä oli oli, niin kuin jokainen vanha tarina alkaa. 

Ja tarina syntyy siitä, että on nimet. Nimetään. 

Nimeämiselle on tarina. Nimeäminen on tarina. 

Mistä se tämänniminen syntyi, 

miksi se syntyi 

   ja mihin se tämänniminen pystyi ja pystyy vielä nytkin 

     kun siinä tarinaasi todistat. 

Ja siinä se sitten on, nimettynä tapahtumaan. 

Ja kun tiedetään, että senniminen on se mikä se on, ja se, mikä sennimisen osa on, 

    alkaa se tapahtua se minkä on määrä tapahtua. 

      Kun kävi sitten näin. 

            Ja siihen liittyy tarina. 

  Ja koska huomaat pikkuhiljaa että kaikilla muilla paitsi sinulla on tarina  

alat ajatella, ettet edes ole tarinan kokoinen. 

Ettei sinulla ole syntyä. 

Ettei edes sinun synnyttömyydelläsi ole mitään tarkoitusta. 

Ettei sinulla ole paikkaa, tarkoitusta eikä tehtävää. 

Ettei sinua ole. 

Ja katoat muiden tarinoihin. Niihin joiden sanotaan olevan totta. 

Koska et voi luottaa omaan arvostelukykyysi, 

koska et voi luottaa yhteenkään havaintoosi, 

koska niitäkään ei voi olla, 
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jos ei ole nimeämisen verkkoa, 

jos ei edes ole nimiä, joihin ne voisivat suhteutua, sulautua, kutoutua. 

Sinua ei ole. 

Mutta kuitenkin on. 

Katso. 

On pari silmiä, 

on ihon rajat, 

on raajat, 

on suu. 

Ja mieli, joka kertoo sinulle jotakin, koko ajan. 

Ja silmäsi, ihosi, raajasi, mielesi poimivat, aistivat, nielevät muiden tarinoita, 

jopa herkemmin kuin ne, joilla on oma tarinansa, 

Korvasi, suusi tekevät niistä valeasun, 

ihmisen asun, 

antavat valmiit vuorosanat, joita voit käyttää siten, että selviät tilanteissa ilman että ku-

kaan missään vaiheessa huomaa, ettei sinulla ole omaa. 

Ettei sinua ole. 

Puet näitä asuja päällesi sitä vaivattomammin, mitä vanhemmaksi tulet, mitä enemmän 

olet muiden tarinoissa uinut. 
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KOHTAUS 2: AIVAN ENSIMMÄISEKSI 
 

 

TYÖRYHMÄ: 

Sanotaan, että luonnon kanssa edes jotenkin päivittäisessä kanssakäymisissä olevat 

ihmiset havainnoivat luonnonmuutokset nopeammin ja tarkemmin, kuin ihmiset, joiden 

arki tapahtuu eniten sisällä.  

 

Koetamme siis tänään olla mahdollisimman paljon pihalla. 

 

Tämä esitys koostuu puheenvuoroista, jotka kaikki ovat todistajanlausuntoja siitä mitä 

ulkona tapahtuu juuri nyt. Mitä tapahtuu juuri nyt heille, jotka ovat sattuneet syntymään 

alueille, joissa ihmisen kädenjälki on vielä pienempi kuin luonnon oma tahto. 

 

Ja mitä tapahtuu juuri nyt heille, joiden suvut ovat eläneet noilla samoilla alueilla hyvin 

pitkään.  Mitä tapahtuu, kun ulkoa aletaan siirtyä sisälle. 

 

Nämä puheenvuorot on kerätty alueelta, joita kutsutaan Pohjois-Suomeksi, Pohjois-

Ruotsiksi ja Pohjois-Norjaksi. Eli Sápmista, Saamenmaalta. 

 

Kaikissa näissä kolmessa kansallisvaltiossa asuu ja elää lukematon määrä ihmisiä, jotka 

ulkoilevat, kalastavat, metsästävät, marjastavat, seuraavat lintuja ja telttailevat, tämä on 

selvää.  

 

Saamelaiset ovat pohjoismaissa se kansa, joka viimeisenä astui sisään, tai on juuri nyt 

astumassa. Sisälle pakotettuina. 

 

Tämä teksti on syntynyt saamelaisten puheesta toisille saamelaisille, he ovat koettaneet 

kertoa edes omiensa kesken, mitä juuri nyt tapahtuu. Sillä jokainen tapahtumien keskellä, 

myrskyn silmässä oleva kuvittelee olevansa tapahtuneen kanssa yksin. Ja nyt meillä on 

mahdollisuus ikään kuin kärpäsenä katossa todistaa. 
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Sillä ei riitä, että saamelaiset puhuvat näistä tapahtumista keskenään. Yksikään kaivos, 

metsäyhtiö, sellutehdas tai rautatiehanke ei ole saamelaisten omistama, aloittama tai 

johtama. Niitä hankkeita johdamme me, valtaväestön edustajat. Siksi näiden todistusten 

kuuleminen kuuluu myös meille.  
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KOHTAUS 3: HAAVE TERAPIASTA 1 
 

 

 

TERAPEUTTI:  

Mistä haluaisit tänään puhua? 

 

 

POTILAS:  

(Katkoviivan kohdalta sivulta 9 alkaa suomenkielinen versio) 

Beaktileamos soabadeapmi lea 

muitalit lagaš olbmuide, ahte mii ráhkistit sin. 

Dan ipmardusa lea boahtan Kanada duohtavuođakomišuvdnabarggus. 

Raportta almmuhančoahkkin alggahit dáid sániid: 

I welcome you and I love you. 

Nuorra gánda juoigai rahpandilálašvuođas ja sutnje duohtavuođakomišuvnna 

ságadoalli duopmár Murray dajai: 

“Sávan ahte don lávllut olles váimmustat itge goassige heaitte, vai min olbmot 

áddejit, maid mii leimmet álo sáhttit leat. 

Geat mii leimmet álo sáhttit leat.” 

Sáhtango mun dadjat nu. Buresboahtin, mun ráhkistan du. 

 

Sáhtango mun duođas dadjat nu, 

dál vuos? 

 

--- 

 

POTILAS: 

Suurin sovituksenteko on  

 kertoa läheisillemme, että rakastamme heitä. 

Tämä on yksi Kanadan totuuskomissiotyön  

keskeisimmistä loppupäätelmistä, 

jotka julkistettiin toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi näillä sanoilla: 
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I welcome you and I love you 

Avajaisseremoniassa laulaneelle nuorelle pojalle totuuskomission puheenjohtaja,   

tuomari Murray Sinclair lausui: 

”Toivon sinun laulavan aina, että ihmisemme ymmärtäisivät  

 mitä olisimme voineet olla aina.   

Keitä olisimme voineet olla aina. ” 

Voinko minä sanoa niin? Toivotan sinut tervetulleeksi ja rakastan sinua 

Voinko todella sanoa niin, 

 vielä? 
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KOHTAUS 4: YDINKOE-LAPSET  
  

 

 

A: 

Arvaa mistä me puhuttiin eilen? 

 

P: 

No mistä? 

 

A: 

Kuolan niemimaalla Hiipinä-tunturilla tehdyistä ydinkokeista. 

 

P: 

Ei aina niistä ydinkokeista! 

 

A: 

Nii- in, mutta Barentsin mereen dumpatuista ydinjätteistä puhuttiin myös! 

 

P: 

Miksi aina pitää puhua semmosesta että alkaa pelottaa? 

 

A: 

Minoon kysyny meiän äidiltä, ja se sano kun tietää niin pelottaa vähemmän ja se sano 

kans että Murmansk ja Severomorskin suljettu kaupunki on tukikohtia 600 sota-alukselle, 

joihin Neuvostoliiton aikana on dumpattu ydinjätteitä. 

 

P: 

Miks teiän äitillä on komposti? 

 

A: 

Eikö teiän äitillä ole? 
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P: 

Ei. Meiän isällä on oma kaatopaikka. 

 

A: 

Meiän äiti sano että ei se oo oma kaatopaikka jos vie vaan autoja mettään ja jättää ne sinne. 

 

P: 

On se, meiän kaatopaikka ja me otetaan niistä akut pois ennen ku me lähetään kotia. 

 

A: 

Niin mutta ei se oo mikään virallinen. 

 

P: 

Ei se oo mikään virallinen tieto jossa sanotaan että dumppaa! 

 

A: 

Teiän isä on aivan Neuvostoliitto kun se dumppaa! 

 

P: 

Yks liiottelee! Ei dumppaaminen ole yhen auton kokosta! 

 

A: 

Voi olla yhen auton kokosta ja voi olla Novaja Zemljan ydinkoesaaren kokosta, kun se on  

alusten ja jäänmurtajien käyttämien ydinpolttoaineiden dumppauspaikka. 

 

P: 

Älä sano enää mua alkaa pelottaa! 

 

A: 

Murmanskissa on kaikenkaikkiaan 300 erilaista ydinreaktoria! 

 

P: 

Älä sano sitä sanaa! 
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A: 

Missään muualla maailmaa ei ydinreaktoritiheys ole näin korkea. 

 

P: 

Minä en halua puhua ydinjätteistä. 

 

A: 

Suuri osa käytetyistä ydinpolttoainesäiliöistä säilytetään satamassa olevissa aluksissa. 

 

P: 

Lopeta! 

 

A: 

Maassakaan ei ole sopivia säilytystiloja ydinjätteelle. 

 

P: 

LOPETA LOPETA LOPETA! Minua pelottaa! 

 

A: 

Minuakin pelottaa! 

 

P: 

Entä jos se tulee tänne? 

 

A: 

Se ydinjätekö? 

 

P: 

Se säteily! 

 

A: 

Dumpataan se. 
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P: 

Meiän kaatopaikalleko? 

 

A: 

Joo. Pyyetään teiän isä että se ottaa akut siitä ensin pois. 
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KOHTAUS 5: NIIN PALJON KERROTTAVAA 
 

 

 

HAASTATTELIJA:  

Elikkäs elikkäs. Minä olen se, joka tekee eräänlaista kirjanpitoa näistä keskusteluista. Ja 

laatii niistä sitten käsikirjoituksen.  Ja mitä kieltä tai kieliä tänään olisi paras käyttää? 

Vilket språk ska vi ta det här på nu?  

 

M: 

Åarjelsaemien? Dávvisámigiella? 

 

E: 

Julev? 

 

K: 

Bidum? 

S:  

Ubmejen? 

H:  

Anaras? 

N:  

Akkel? Kiilt? 

T:  

Skolt sää´m? 

J: 

Ryska? English? 

 

T: 

Pitäiskö nyt alkuun tässä puhua suomeksi, että kaikki ymmärtää toisiaan kun mehän  
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ollaan kerran Suomessa? 

 

HAASTATTELIJA: 

Voidaan puhua suomeakin. 

 

N: 

No mistä te teatterilaiset haluatte meidän kanssa puhua? 

M: 

Tässähän teidän teatterin pitäisi ensin  kertoa kaikki neljä kansallisvaltiota mitä näitä on ja 

mitä se tarkottaa että on se Suomi ja on se Norja ja on se Ruotsi ja on se Venäjä. 

HAASTATTELIJA: 

Niin. 

T: 

Ja niissä on kaikissa eri lainsäädäntö. 

HAASTATTELIJA: 

Niin. 

T: 

Ja jokaisessa on eri hallinto. 

HAASTATTELIJA: 

Niin. 

J: 

Ja Venäjällä on sota ja sinne ei enää pääse. 

HAASTATTELIJA: 

Niin. 

V: 

Ja Venäjän saamelaisiakin on lähetetty sinne tykinruuaksi-  



	 17	

HAASTATTELIJA: 

Ukrainaan. Niin. 

T: 

Ja koko Venäjä. 

HAASTATTELIJA: 

Mm. 

T: 

Se on aivan oma lukunsa. 

HAASTATTELIJA: 

Joo-o. 

 

J: 

Vois sanoa että Venäjää on täysin mahdotonta edes ymmärtää pohjoismaisesta näkökul-

masta. 

HAASTATTELIJA: 

Mm. 

V: 

Ja mitä näitä nyt on, eläviä kieliä, yhdeksänkö, elävää kieltä? 

T:  

Meillon yhdeksän elävää kieltä - 

H: 

Ja sitten murteet - 

T: 

Ja ne murteet jotka ehkä nousee kieliksi. 

HAASTATTELIJA: 

Niin. 
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S: 

Tämä kaikki kyllä pitäisi vähintään mainita. Ei siitä tarinasta muuten mitään ymmärrä. 

 

K: 

Voisi sanoa että se on melkein joka laaksossa aivan oma kulttuurinsa. 

 

S: 

Laaksossa ja metsässä ja järvessä, jokaisessa on aivan oma kulttuurinsa ja historiansa. 

V: 

Niin on! 

T: 

Kenen puolen te aiotte tässä esityksessä ottaa? 

HAASTATTELIJA:  

Mitenköhän minä tämän muotoilisin niin ettei tule väärinymmärryksiä: koetamme pitää 

totuuden puolta.  

 

T: 

Niin mutta kenen totuuden? 

HAASTATTELIJA:  

No tuota, on kyse valtioiden harjoittaman pakkosulauttamispolitiikan vaikutuk-

sista meissä. Miten pohjoismaat ovat toimineet. Meitä vastaan.  Kun sitä epäoikeudenmu-

kaisuutta ei voi muuttaa, jos sitä ei ensin todistamalla näe. Tätä on niin vaikea muotoilla 

vieraalla kielellä… 

 

H: 

Puhut todella hyvää suomea. 
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HAASTATTELIJA: 

Kiitos. I have to say this in English, I´m running out of my Finnish: I’m trying to make  

visible the pattern of destruction that has penetrated all our cultures. We need to make 

this pattern  

visible so we are able to change it. 

N: 

Siis niin kuin teatteritaiteessa? 

 

HAASTATTELIJA:  

Siis joo tietenki teatteritaiteessakin koska se  on myös osa todellisuutta ja yhteiskuntaa.  

Mutta teatteritaiteella voi ja minusta melkein tulisikin olla yhteiskunnallinen ulottuvuus 

myös – 

N: 

Eli sullon tarkoitus lopettaa saamelaisten sorto taiteella? 

HAASTATTELIJA:  

No, sehän olisi tietenkin aika iso päämäärä se, mutta sen verran tietenkin taide voi tehdä 

että syntyisi oivallus että ahaa! Me ei olla mitenkään ainutlaatuisia oman kolonialismin 

historiamme kanssa täällä! These patterns can be found all over the world where there is 

indigenous peoples. Ja tämä on myös vastuun kysymys, me maailman koulutetuimpana 

alkuperäiskansana ikään kuin— 

N: 

Meinaatko että puhutaan samassa lauseessa Meksikosta jossa ihmisiä tapetaan ja siitä mitä 

tapahtuu täällä? 

HAASTATTELIJA:  

 Tuo on tietenkin aika hurja rinnastus kun elämme niin rauhallisessa maailmankolkassa 

täällä, mutta silti emme voi taiteilijoina keskittyä vaan siihen mikä on hyvää Sápmissa, esi-

merkiksi siihen miten sukulaisuussanastomme on edelleen arkikäytössä niin rikas… 
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V: 

(Innostuu mieluisasta aiheesta) You know, your brother- in- law and your wife, they have a 

sámi name for each other 

HAASTATTELIJA: 

Just niin. 

T: 

And your wife has a different name if she had boys or if she had girls! 

HAASTATTELIJA:  

Precis. 

V: 

Ja on vaikka miten paljon ikivanhoja hellittelynimiä, joita käytettiin omalle rakkaalle, 

tiiätkö 

H: 

Siitä pitäis tehä se esitys! 

 

HAASTATTELIJA: 

 Niin olin sanomassa sitä että meidän pitää pystyä muodostamaan kantaa edes oman väen 

kesken siitä että mikä se on mikä on mennyt rikki ja minkä täytyy eheytyä, että siitä voi 

tulla poliittinen päämäärä-- 

E: 

Kai te tajuatte että tämmönen todistelutyö pitäis tehdä aivan oikeasti. Todellinen, valtiolli-

nen totuuskomissio, senhän se pitäisi ihmisiä kuulla eikä minkään teatterin. 

HAASTATTELIJA:  

Tästä olemme samaa mieltä. 

E: 

Parhaassakin tapauksessa, voitte tehdä vaan eräänlaisen avauksen. 
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HAASTATTELIJA:  

Olet oikeassa. 

E: 

Ja se todellisuus ei löydy mistään tutkimuksista.  

 

N: 

Eikä varsinkaan tuomioistuimen päätöksistä. 

T: 

Ja meidän kärsimys ei lopu ennen kuin kaikki on nostettu päivänvaloon ja likapyykki vih-

doin pesty! 

M: 

Minäkin sanon tämän ehkä englanniksi ettei mene ohi. 

HAASTATTELIJA:  

Ole hyvä. 

M: 

Do you know that it won´t help us to talk, if the reconciliation work… how do you pro-

nounce it? 

V: 

Reconciliation? 

T: 

Reconciliation? 

M: 

It is so hard word to pronounce. So, just talking it does not help us if reconciliation work, 

Siis se sovitus, soputyö, does not end up changing our reality. If the unbalanced power-

structures are not changed. You spoke about creating a safe space here in the theatre. But 

you know, no sámi can create a safe space in Sápmi. You cannot say you can make a safe 

space. It is not in your hands. Remember that. Not until this whole system with the na-

tional states and our people is done equal. It began like this, (Näyttää oikeuskehityksen 



	 22	

käsillään: toinen käsi ylhäällä, toinen alhaalla) and went like this (kädet lähentyvät toisiaan), and 

we thought that it would go like this (kädet ovat tasakkain), but now the progress is 

stopped. And until it is like this (kädet tasakkain), we cannot make a safe space that would 

be a real safe space. 

HAASTATTELIJA:  

I think we all know what you’re talking about. 

K: 

Minä se kyllä en ole uskonut tämmösiin hommiin enää moneen, moneen aikaan. Niin pal-

jon voisin kertoa, mitä te haluatte kuulla? 
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KOHTAUS 6: VAPSTEN 
 

 

 

HAASTATTELIJA: 

Aloitamme  vaikka Ruotsin puolelta, eteläsaamelaisalueelta. Tiesittehän, että Suomen ol-

lessa osa Ruotsia ainostaan puolet Inarinjärvestä kuului Suomeen, ja toinen puoli oli osa 

itää? 

 

D: 

Joo. Kuka aloittaa? 

 

AR: 

Vanhemmat ovat alkaneet ottaa lapsiaan pois saamelaiskoulusta. 

 

HAASTATTELIJA: 

Miksi? 

 

AR: 

Nämä ovat tietenkin vain meidän sanojamme, mutta luulen että konflikteja on vaikeampi 

pitää yllä jos lapset ystävystyvät. Joidenkin mielestä olisi vain parempi jos meidän ete-

läsaamelainen kieli ja kulttuuri katoaisivat. 

 

D: 

Kuulkaas, voisin puhua tästä pari viikkoa, mutta koetan vetää yhteen pikahistoriikin tästä 

paikasta jossa nyt olemme: Vapsten.  

 

V: 

Vapsten. Upea paikka! 

 

D: 

Tämä pitäjä kolonisoitiin viimeisenä koko Ruotsia ja siitä me kyllä jaksamme aina mainita.  
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V: 

Tämä pitäjä kolonisoitiin viimeisenä koko Ruotsia! 

 

D: 

Lapinmaiden kolonisointiin: tänne tarvittiin maataloutta ja kaikenlaisia uusia elinkeinoja. 

Niinpä tänne muuttaneille ruotsalaisille luvattiin verovapaus 30 vuodeksi. Ensimmäinen 

muuttoaalto oli 1820-luvulla, mutta varsinainen tehoasuttaminen alkoi 1840–50-luvuilla. 

 

HAASTATTELIJA:  

Olisiko nyt hyvä hetki siteerata hieman Gunlög Furia: ”Onko syytä puhua pohjoismai-

sesta, erityisesti ruotsalaisesta siirtomaa-ajattelusta pohjoisessa? Mielestäni on. Indonesian 

presidentti Sukarno laajensi kolonialismin määritelmää 1955 todetessaan, että huolimatta 

useiden siirtomaiden vapauttamisesta, siirtomaa-ajattelu ei ollut vieläkään kuollut vaan 

sitä esiintyi edelleen 

 

D: 

”taloudellisen hallinnan, älyllisen hallinnan ja tosiasiallisen alueellisen hallinnan muo-

dossa” 

 

HAASTATTELIJA: 

eri valtioissa. ”Sukarnon määritelmä mukaanlukee saamelaiset, kun kiinnitämme huo-

mion maantieteellisestä sijainnista etnisiteettiin. 

 

D: 

Täällä suurin osa uudisrakennuksista ja harjoitetusta maanviljelystä on saamelaisten 

omaa. Monet asettuivat asumaan paikoilleen omille veromailleen. 

Maanviljelyn rinnalla oli poronhoitoa. Kaikki yhdistelmätalouksien muodot olivat täällä 

käytössä 1800-luvulta 1900-luvulle, kunnes kuvaan alkoi tulla muita elinkeinoja. Siihen 

saakka täällä oli myös täysin paimentolaisina eläviä ja kaikkea siltä väliltä. 

 

V. 

Ilmastomme on lämmin, kaura kypsyy täällä paremmin kuin muualla. Ja kalastus. Tuntu-

rijärvet ovat rikkaita.  



	 25	

D: 

Monet alkoivat viljellä maata ja kalastus oli tärkeää koko vuoden. 

Ja sitten maita alettiin hallinnoida uudella tavalla. Ihmiset jäivät asumaan yhteen paik-

kaan, sitten tuli poronomistuslaki, perustettiin paimentolaiskouluja ja alkoi… sattua ja ta-

pahtua. 

 

HAASTATTELIJA: 

Ajatus - 

 

D: 

”lappalainen pysyköön lappalaisena” 

 

HAASTATTELIJA: 

- läpäisi koulutuspolitiikan. Oli päätetty, että kiertävät opettajat opettaisivat poronhoita-

jien lapsia suppean opetussuunnitelman mukaisesti, joka oli sopeutettu lapsen ”tulevaan 

elämään paimentolaisena.” Saamelaiset, jotka eivät olleet poronhoitajia, puolestaan katsot-

tiin olevan sisäoppilaitosten tarpeessa. Sisäoppilaitosten nähtiin toimivan ”korvaamatto-

mina kulttuurikeskuksina erämaissa”. Tällainen tapa puhua jalkautui rotuajattelun läpäi-

semään valtiopäiväkeskusteluun. Kirkkoministeri Fridjtuv Berg toi esille, että - 

 

V: 

paimentolaiselämäntavastaan luopuessa ovat saamelaiset tuomittuja kuolemaan suku-

puuttoon, ja että heidän fyysisen haurautensa tekee heistä huonosti soveltuvia 

elämään maanviljelijöinä. Saamelaisten elämäntapaa ja kulttuuria suojelevien ajatusten 

esiintuonnista huolimatta perustelivat useat johtavat poliitikot saamelaista ja saamenkie-

listä opetusta vastaan ja korostivat, että opetuksen tulee kauttaaltaan olla ruotsinkielinen 

ja ruotsalainen. 

 

D: 

Eli 1920-luvulla yhdistelmätalous ei enää yks kaks sopinutkaan kuvioihin: se että oli po-

roja JA lehmiä. Siitä tuli laitonta. Silti monet jatkoivat entiseen malliin, pitivät perheessä 

poromerkkinsä, siitä elinkeinosta ei haluttu luopua kokonaan. Sitten lääninhallitus otti 

haltuunsa päätäntävallan maankäytöstä ja niinpä ikiaikaisesta pyynnistä – kalastuksesta ja 
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metsästyksestä – tulikin luvanvaraista. Jos tähän kaikkeen yritti jotakin vastaan sanoa, se 

ei kyllä onnistunut. 

 

S: 

Esimerkki vuodelta 1928: koko ikänsä täällä elänyttä saamelaista syytettiin salakalastuk-

sesta koska hän omisti hevosen. Täten häntä ei enää nähty saamelaisena. Yks kaks hänen 

kalastuksensa oli laitonta. Koska hänellä oli hevonen.  

 

D: 

1920-luvulla läpi vietiin niin sanottu isojako. Siinä oli määrä päättää lopullisesti mitkä osat 

maista olisivat yksityisomisteisia ja mitkä valtion maita. Mutta eihän täällä ollut mitään 

valtionmaita, täällä oli ainoastaan veromaita, eli saamelaisten maita. Ja tämän jaon jäl-

keen...  

 

V:  

Ollaanko me jo isojaossa? Hypit vaikka minkä ohi! 

 

D: 

Yritin tosiaan vetää yhteen pikahistoriikin. Ja se ei ole helppoa. Nyt ehdimme isoonjakoon. 

Sekin tehtiin viimeisenä Ruotsia täällä. Lakeja myös muutettiin siten, että valtio saisi mah-

dollisimman paljon maa-alueita itselleen. Kiinteästi asumaan asettuneet saivat pienet maa-

palansa, mutta kaikki arvokkaat vesistöt täälläpäin, joet ja niityt valtio otti itselleen, ja 

vaikka myöhemmin todettiin tämän tapahtuneen laittomasti ja että valtion pitäisi palaut-

taa ottamansa, niin vain ei tehty.  

 

S: 

Ja tästä ei edelleenkään puhuta. 

 

V: 

Tämä on niin kovin monisyistä. 

 

 

TERAPEUTTI ja POTILAS liittyvät kohtaukseen. 
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TERAPEUTTI: 

Mistä haluaisit puhua tänään? 

 

POTILAS: 

Miksi jostakin tulee tiedettä? Kaikki voi alkaa yhdestä sanasta. Käsitteestä, joka käänne-

tään saksasta ruotsiin: rotuhygienia. Käsitteen läpimurto vaati sen, että yliopistomaailman 

korkea-arvoisilla toimijoilla on yhteisymmärrys sen merkityksestä. Rotubiologia on toinen 

uusi sana, joka on vielä merkitykseltään hieman epäselvä, mutta josta on pian tuleva tie-

dettä. Ennen varsinaisten rotuhygieenisten toimenpiteiden toimeenpanoa tarvitaan nimit-

täin vaihe, jolloin kartoitetaan, tutkitaan ja kerätään tietoja. 

 

V: 

Tätä kaikkea on rotubiologia. 

 

POTILAS:  

Mutta kuinka paljon rappeutuneita yksilöitä oikeastaan onkaan? Herman Lundborg arvioi 

heidän lukumääränsä nousevan jopa 280 000 henkilöön pelkästään Ruotsissa. Tästä luku-

määrästä 18 000 on mielisairaita, 14 000 idiootteja, vähintään 20 000 imbesillejä eli puoli-

idiootteja, lähes 7 000 epileptikkoja, kymmeniä tuhansia kroonisia alkoholisteja ja lisäksi 

muita antisosiaalisia kiertolaisia, lainrikkojia ja prostituoituja, Lundborg valistaa. Mutta 

mitä tekemistä näillä ihmisillä on rotuoppien kanssa? Tämä voi vaikuttaa epäjohdonmu-

kaiselta, kuin kaksi täysin vastakkaista ajatusta törmäisi yhteen. Toisaalta liiallinen sisäsiit-

toisuus, joka johtaa taantumiseen ja rappeutumiseen, ja toisaalta rotujen sekoittuminen ja 

maahanmuutto selityksenä samaan lopputulokseen.  

 

V: 

Mutta Herman Lundborgille molemmat kuuluvat yhteen, kuin kolikon kaksi puolta.  
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H: 

Hänen lähtökohtansahan on se, että ruotsalainen kansanryhmä on alkujaan ainutlaatuisen 

rotupuhdas (mutta ei tietenkään täysin rotupuhdas, sillä sellaisia kansojahan ei ole ole-

massakaan, huomauttaa Lundborg, mutta verrattuna muihin.) Ruotsin kansa on laadul-

taan hyvää, ettei suorastaan erinomaista. Mutta Lister-nimiseltä paikkakunnalta löytyy 

huonoa perimää, ja jostakin sen on täytynyt sinne tulla.  

 

POTILAS:  

Maahanmuuton kautta, päättelee Lundborg. Eli piilevästi periytyvä taantuneisuus on 

muuttanut alueelle, ja pienen kylän asukkaat ovat naineet ristiin ja huono perimä  alkaa 

nousta esiin yhä selkeämmin. Tällainen perimä olisi suuremmassa väestöpohjassa liuden-

tunut ja kadonnut näkyvistä. Tutkimus siis tuokin esiin, miten tällainen kansan huonone-

minen alkaa, kasvaa ja leviää yhdestä ”tartuntakeskuksesta”, toisin sanoen, kuinka yksi 

”erityisen huonorakenteinen suku” voi, huolimatta silmiinpistävästä hermostollisesta ja 

psyykkisestä rappiostaan, lisääntyä ja levittäytyä, hämmästyttävällä tavalla niin maan si-

sällä kuin sen rajojen ulkopuolellekin. Rotuhygienian näkökulmasta arvokas oppi ymmär-

tää. Emme nimittäin voi luottaa pelkästään siihen, että suku vain kuihtuisi omaa vajaavai-

suuttaan pois. Tulevaisuuden turvaamiseksi täytyy väestö kartoittaa. 

 

D: 

Niin, rotubiologit kävivät täällä nöyryyttämässä ihmisiä. He mittasivat kaikki asukkaat: 

Isoäitini, isoisäni, isoisäni äidin, 1923, kaikki. 

 

HAASTATTELIJA: 

Suomessa kalloja mitattiin niinkin myöhään kuin 1969. 

 

S: 

Niin, kolttasaamelaisilta. 

 

V: 

Ja seuraavaksi tänne tulivat ne, jotka pakkosiirrettiin- 

 

HAASTATTELIJA: 
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Kaikissa käymissämme paikoissa on tehty pakkosiirtoja. 

 

D: 

Tänne pakkosiirretyt pohjoissaamenkieliset porosaamelaisethan tulivat 1930-luvulla, 

jolloin täällä oli vielä kokoaikaisia poronhoitajia ja moni oli vielä tavalla tai toisella mu-

kana poronhoidossa.  

 

S: 

Tänne tulleet oli tarkoitus siirtää aivan toiseen paikkaan, mutta he saivat väliaikaisluvan 

jäädä. Ja he jäivät. 

 

V: 

 Eikä kukaan uskonut, että tämä olisi pitkäaikainen järjestely.  

 

S: 

He eivät lähteneetkään, eikä heitä koskaan siirretty paikkaan, jonne oli alunperin tarkoi-

tus.  

 

V: 

Koska lapinvoudin mielestä täällä riitti kyllä tilaa. 

 

D: 

Toinen sukupolvi kasvoi niin kuin ristiriidatkin: heillä oli voimaa ja tahtoa ja ennen kaik-

kea toisenlainen näkemys siitä, kuinka asiat olivat menneet ja miten ne tulisi hoitaa. Ja sit-

ten tuli poronomistuslaki 1971.  

 

S: 

Ja siinä vaiheessa täällä oli kaksi leiriä, eteläsaamelaisten vanhan porukan hakemusta ei 

edes käsitelty. Tämän jälkeen ei valtio ole laittanut tikkua ristiin tästä seuranneiden ongel-

mien ratkomiseksi.  

 

H: 
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Valtio on yrittänyt hävittää meidän kulttuurimme ja koko olemassaolomme. Näin sitä 

tehtiin.  

 

D: 

Ja kun poronomistulaki kirjoitettiin, tuli siitä lopullista.  

 

S: 

Tästä on seurannut riitaa, lievästi sanottuna. Täällä ihmiset taistelevat oikeuksistaan ja ar-

vokkuudestaan. Tässähän on kyse meidän ihmisarvostamme. 

 

HAASTATTELIJA: 

Miten pakkosiirretyt tänne jäivät, jos heidän kerran oli määrä mennä jonnekin muualle? 

 

D: 

Ei ollut mitään viranomaista, joka olisi ohjannut muuttoa suunnitellusti, kaikki vain ta-

pahtui. Sodan jälkeen kaikesta vanhasta haluttiin eroon. Kaikki halusivat vain eteenpäin. 

 

AR: 

Vuosien mittaan on ollut poliisijuttuja, riitoja... Tämä ei ole mitään ollutta ja mennyttä, ih-

miset voivat edelleen huonosti. Ongelmat ovat yhä täällä. 

 

D: 

Kalastus on hyvä esimerkki oikeuksien tarkasteluun. Se toimii toisin kuin hirvenpyynti tai 

poronhoito, kalastus. Miksemme saa kalastaa?  

 

V: 

Täällähän kukin pyytää omia sukualueitaan, ei kukaan mene kalastelemaan minne sattuu, 

me pysymme omilla kalastusjärvillämme.  

 

J: 

Minun perheelleni kalastus on ollut kaiken keskipiste ja tavattoman tärkeää.  

 

S: 
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Koko tämä jako: sinä saat mennä paimentolaiskouluun- sinä et mene paimentolaiskou-

luun. Ne, jotka eivät käyneet paimentolaiskoulua, jos vähän yksinkertaistan, heidät pakko-

sulautettiin ruotsalaisiksi. Eikä sekään ollut hyvä. Koulunkäynti oli helpompaa heille, 

jotka kävivät kyläkoulua. Mutta jos nyt ajattelemme sitä kuka sinun pitäisi olla, et voinut 

päättää siitä itse. Valtio ikään kuin sanoi ihmisille, että sinä olet ruotsalainen ja sinä olet 

saamelainen. Ja siinä ei todellakaan ollut kyse lasten hyvinvoinnista.  

 

      H: 

Kyse oli siitä, että valtio halusi saamelaisten vaihtavan kansanryhmää. Ja tämä on johtanut 

erittäin monimutkaiseen todellisuuteen. Osa katsottiin ruotsalaisiksi ja osa saamelaisiksi. 

 

AR: 

Tässä liikutaan koko ajan harmaalla, hyvin haavoittuvalla alueella, ja siksikin meillä on 

niin paljon psyykkisiä ongelmia ja itsemurhia Saamenmaassa. Haluaisin puhua kaikesta 

tästä, koko historiasta ja kaikista valtion harjoittamista toimista saamen kansaa vastaan ja 

niiden vaikutuksista terveyteemme. Uskon että se vahvistaisi meitä kansana. Täältäpäin 

on useita oikeustaistelijoita, joista osa oli ehkä hieman liian edellä aikaansa, heitä jotka 

ovat puolustaneet oikeuksiaan ja ihmisarvoaan katkeamispisteeseen asti kun turhaumat ja 

traumat vain periytyvät. Meillä on kokemuksia psyykkisistä sairauksista, itsetuhoisesta 

käytöksestä, erilaisista riippuvuuksista ja tämä todellisuus on täysin dokumentoimaton, 

sitä ei kukaan tutki eikä siitä puhuta.  

 

S: 

Ja tämän kuuleminen on kiusallista joillekin, saamelaisillekin, ajatellaan ettei tämä kyllä 

ole minun historiaani vaan jonkun muun.  

 

AR: 

Minun ainoa tarpeeni on viedä eteenpäin perheeni kulttuuria lapsilleni ja kaikki on niin 

helvetin vaikeaa. Ei oikeastaan kulu päivääkään, etten ajattelisi sitä. Joskus tuntuu vaike-

alta vain olla elossa. Ja meillä on niin kovin erilaisia historioita. Minun sukulaiseni ovat 

alueelta, jonne suunnitellaan kaivosta. Koko lapsuuteni oli täynnä alkoholin väärinkäyt-

töä, kurjuudessa kasvamista joka johtui monenlaisesta väärinkäytöksistä ja väkivallante-

oista. Minun on pitänyt työstää tätä kaikkea vuosia ennen kuin meistä tuli itse vanhempia, 
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ennen kuin olen tullut itsekseni, kuin palapelin kokoamista, hiljalleen ymmärtää että ahaa! 

nämä asiathan liittyvät toisiinsa. 

 

S: 

 Olen paikallistanut lasten itsetuhoisen käytöksen modernin ajan alkuun täällä, seurauk-

sena valtion toimista. Tämä kaikki toimintahäiriöisyys.  

 

AR: 

Minäkin olen yrittänyt lapsena ottaa itseni hengiltä. Ja on niin karmivan raskasta alkaa 

ymmärtää että ongelmat, joiden kanssa olen paininut koko elämäni ja jotka tunnen läpiko-

taisin, samat ongelmat koskettavat ja läpäisevät koko Saamenmaan. Näen sen nyt kun 

olen tarpeeksi vahva yrittääkseni elää. 

 

J: 

Jos mietitään saamelaispolitiikan ilmapiiriä Ruotsissa, on porosta on tullut symboli, johon 

yhdistetään niin rakkautta kuin suruakin, ehkä kokemus tappiosta. Ei tässä kuitenkaan ole 

kyse  siitä että me vihaisimme poroa täällä. Olemme ikään kuin menettäneet oikeutemme 

rakastaa poroa. Ja silloin on helppo tulla kertomaan meille että te vain vihaatte poroja ja 

poronhoitajia. Mutta se ei pidä paikkaansa. 

 

HAASTATTELIJA: 

 

Mitä tapahtuu kun kaikki perustuu petokselle? Muut eivät ymmärrä mitä meille tapahtuu 

psykologisesti kun kerta toisensa jälkeen olemme petoksen kohteita. Petoshan vie kaiken 

luottamuksen. 

 

AR: 

Sitten ne, jotka toivovat eniten tänne kaivosteollisuutta, asuvat itse aivan muualla kunta-

keskuksissa ja suunnittelevat tänne aivan erilaista kehitystä kuin mitä täällä jo on. Viimei-

set 100 vuotta ovat olleet yhtä lyöntiä lyönnin perään, yritystä anastaa ihmisiltä heidän oi-

keutensa. Mutta meillä on yhä oikeutemme ja yritämme edelleen harjoittaa niitä. 
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Meiltä ei ole voitu viedä käsityötaitojamme eikä kulttuurillista ilmaisukykyämme. Eikä 

luovuuttamme. Se on ehkä ollut yksi tapa tuoda itsensä edes jotenkin esille mutta myös 

pysyä järjissään. 

 

HAASTATTELIJA: 

Siinä vaiheessa kun kansa menettää kykynsä luoda kauneutta, kun arki ei ole enää kaunis, 

on menty liian pitkälle. 

 

AR: 

 

Tunnen koko ajan kaivoksien uhan varjona kehossani. Millaista olisi elää ilman sitä? 

Kun ymmärsin mistä nikkelikaivossuunnitelmissa oli kyse, tunsin kehossani toisaalta ää-

rimmäistä energiaa ja toisaalta kipua. Olen vuosien varrella oppinut käsittelemään tätä ai-

nakin jotenkin. Kun luin uutisia kaivossuunnitelmista, joissa puhuttiin vain niiden vaiku-

tuksista poronhoitoon, ymmärsin että nyt on pakko selvittää lisää. Ja aloin saada käsityk-

sen kuinka suurista suunnitelmista todella on kyse ja mille alueille ne sijoittuvat. Mehän 

kalastamme siellä. Aloimme dokumentoida kaikkea, ja seurattavaa oli paljon. Mitä enem-

män sain selville, sitä enemmän huolestuin. Enkä tiennyt mitään kaivoslaista. Otin 

yhteyttä poliitikkoihin ja ympäristöjärjestöihin, jotka sanoivat minulle että tästä joudutte 

selviämään keskenänne. En voinut pysähtyä. Ja tajusin että esi-isäni olivat mukanani koko 

ajan. Isomummoni on vetänyt viimeisen hengenvetonsa kodassaan juuri siellä, jota suun-

nitellaan kaivosalueeksi. Ja miten muotoilet tämän ymmärrettävällä tavalla, juridisesti pä-

tevään kaivoslupavalitukseen, miten kerrot kaikesta siitä mitä ollaan tuhoamassa? Täällä 

on jo tehty kaikki mahdollinen että ihmisiltä vietäisiin heidän kulttuurinsa ja ihmisarvonsa 

Luulin jo, ettei tälle alueelle voisi tehdä tehdä enempää vastaavia toimenpiteitä. Mutta 

kyllä vain voi. Aivan viimeiseksi voi kaivaa pois itse maan, tunturin, jäänteemme, ve-

temme. Silloin kaikki olisi kuollutta. Ja niin halutaan tehdä. Tätä ei voi muotoilla va-

litukseen. Sitten opin käsittelemään tilannetta aivan toisella tavoin. Käynnistin tästä kai-

kesta julkisen taistelun.  

 

S: 

Se antoi etäisyyttä. Ja edelleenkään valtaosaa saamelaisista, joihin kaivos myös vaikuttaa, 

ei nähdä oikeutettuina edes ilmaisemaan kantaansa koko hankkeeseen.  
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      AR:  

Haluan että kaivossuunitelma häipyy. En lopeta ennen kuin kaivoslupa on poissa 

 

J: 

Mulle riittää. 

 

HAASTATTELIJA: 

Kiitokset tästä.  Tämä oli aika… 

 

V: 

Ehdimme kertoa niin kovin vähän. 

 

HAASTATTELIJA: 

Muuten. Mikseivät pakkosiirretyt pohjoissaamelaiset jääneet asumaan omille alueilleen? 

 

AR: 

Norja ja Ruotsi sulkivat rajan 

 

HAASTATTELIJA: 

Eivätkö he voineet silti jäädä omille asuinsijoilleen? 

 

D: 

Eivät 

 

HAASTATTELIJA: 

Kuka sitten päätti siitä ketkä saivat jäädä ja kenen piti lähteä? 

 

AR: 

Lapinvouti.Aluksi kysyttiin ketkä haluavat lähteä, mutta lopulta vain saneltiin että te ja te 

saatte lähteä. Ja koko perhe pakkosiirrettiin aina kerrallaan ettei paikanpäälle jäänyt enää 

ketään. 

 

HAASTATTELIJA: 
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Miksi? 

 

S: 

Ettei olisi enää ketään kenen luokse palata. 

 

HAASTATTELIJA: 

Miten pakkosiirrot toteutettiin? 

 

AR: 

Jalan, pakkosiirretyt ihmiset vain kävelivät ja kävelivät, ilman karttoja. Kävelivät niin pit-

källe kuin jaksoivat kävellä. 

 

HAASTATTELIJA: 

Meidän pitää kyllä puhua myös heidän  kanssaan, että myös tälle alueelle pakkosiirretyt 

tulisivat kuulluiksi 

 

M: 

Todellakin täytyy, ettei tästä mitä nyt teette koidu vielä lisää turhia ristiriitoja 

 

HAASTATTELIJA: 

Tämä oli vasta ensimmäinen kokoontuminen ja tässä on näin paljon... Koko saamelaispoli-

tiikka pitäisi uudelleenkirjoittaa. 

 

M: 

Koko ja koko. Me kaikki olemme niin lopen uupuneita. 
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KOHTAUS 7: TJÁHPPIS ÁHPE – MUSTA AAPA 
 

 

EL: 

Minä Haluan kertoa tämän, aivan omin sanoin. 

(Katkoviivan kohdalta sivu 38 alkaa suomenkielinen versio) 

 

Den är en stor renhjord som ligger på den botten, sa áhttje. 

Tjáhppis áhpe. 

Den var ut över den jag och áhttje stod och spanade en söndagseftermiddag i 

höstas. 

Det hade börjat skymma så det tog en stund, men tillslut fick vi syn på dem, långt 

ute på den stora svarta dammen. 

Där satt de fast. 

Renarna levde men kunde inte röra sig och de var trötta. 

Jag satte mig i bilen igen och hörde áhttje ringa några samtal. 

Han blev lovad en helicopter för att försöka rädda dem så vi väntade. 

Radion spelade lögt som den brukar och jag vevade ner rutan och fortsatte kika, 

áhttje gick fram och tillbaka utanför och pratade i telefon. Samtal efter samtal. 

Tillslut fick vi veta att det var för mörkt för helikoptern att lyfta så vi fick åka hem och 

vänta till morgonen. 

Tankarna snurrade den kvällen. 

Hur går man och lägger sig i ro när man precis sett djur halvvägs på väg att 

drunkna utan att kunna hjälpa dem? 

Skulle vi hitta liv på morgonen eller låg deras öde på botten av den svarta 

dammen? 

Tjáhppis ábe ällo. 

 

På morgonen låg dimman tyvärr tät. 

Áhttje hade varit tvungen att åka på jobbet så jag väntade i bilen vid 

helikopterplattan. 

Önskade att geväret jag hade med mig inte skulle behöva laddas. 

Inte användas. 
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Inte idag. 

Först flera timmar senare kunde helikoptern lyfta och vi seglade upp mot en klar 

hösthimmel. 

Jag tittade ner och kände igen Leipipir, Koijovaara, Ahmavaara och för en kort 

stund log jag mot solen och ner mot mina marker. 

Tankarna flög iväg till alla utflykter vi gjort upp på Leipipirs spetsiga topp, senast i 

våras. 

Sommarens kalvmärkningar och dr nere i myrkanten, mittemot holmen satt jag och 

tjiehtje och eldade för bara någon vecka sedan. 

I kåporna hörde jag piloten och en man från våra sameby som också följt med, 

växla några ord med varandra, 

vi närmade oss. 

Tjáhppis áhpe bredde ut sig och jag pekade ut den ungefärliga riktningen men det 

var svårt, 

dammen är stor och svårt att navigera efter. Allt såg likadant ut. 

Vi flög mer norrut och jag tog upp kikaren och hoppades på att få se liv 

och att vi skulle få upp dem därifrån, samtidigt som jag hoppades på att deras 

lidande redar var slut. 

Inget djur ska behöva vara med om det här. 

De levde. 

Vi cirkulerade ovanför och ljudet av helikoptern fick dem att föra ett sista försök till 

att komma loss, 

men de hade sjunkit rejält och satt illa fast. 

 

Dammen var omöjlig att landa på så det fanns ingen annan utväg än att ladda det 

där geväret. 

&quot;Bara skytten i helikoptern&quot;- sa piloten och vi åkte mot land för att släppa av 

den 

andra. 

Piloten hade redan på marken haft en genomgång med mig 

om hur jag skulle öppna dörren, 

ladda geväret, 

ge klartecken och sedan skjuta 
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om det skulle bli aktuellt. 

Där och då var jag samlad och fokuserad. 

Det förvånade mig. 

Men man knäcks nog aldrig i stunden. 

Inte ens när jag hängde ut från helikoptern för att få remmar och halsarna på dem. 

 

Inte ens när vi flög upp och ner för att lyfta dem i land. 

Lerig kom jag hem och ieddne kokade starkt kaffe åt mig, inte då heller. 

Det var först några dagar senare jag vågade tänka på det. Vad jag hade varit 

tvungen att göra. 

Att existera sida vid sida, det vet jag precis hur det är. 

Det är en stor renhjord som ligger på den botten, sa áhttje. Många gånger har vi 

bara hunnit se hornen. 

 

––– 

 

Tekoaltaan pohjassa on suuri porotokka, isä sanoi. 

Musta aapa. 

Sitä kiikaroimme, kaivoksen tekoallasta, isä ja minä, yhtenä viime syksyn sunnuntai-ilta-

päivistä. 

Oli jo hämärää, joten kesti tovin, mutta lopulta saimme näköhavainnon, kaukana suurta 

mustaa tekoallasta. 

Tuolla ne olivat, kiinnitarttuneina. 

Porot elivät vielä, mutta eivät voineet liikkua ja olivat uuvuksissa. 

 

Istuin autoon ja kuulin isän puhuvan monta puhelua. 

Hänelle luvattiin helikopteri pelastusyritykseen, niinpä odotimme. 

Radio soi hiljaa niin kuin aina, avasin auton ikkunan ja jatkoin kiikarointia, 

isä kulki auton vieressä edestakaisin ja puhui puhelimeen. Puhelu puhelun jälkeen. 

Lopulta saimme tiedon, että oli jo liian pimeää helikopterille nousta ilmaan, joten saimme 

lähteä kotiin ja odottaa aamuun 

Ajatukset pyörivät päässä koko illan 
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Miten nukahtaa kaikessa rauhassa kun on juuri nähnyt eläimiä hukkumaisillaan, kykene-

mättä olemaan niille mitenkään avuksi? 

Löytäisimmekö vielä elämää vai oliko niidenkin kohtalo vajota mustan tekoaltaan poh-

jaan? 

 

Mustan aavan elo 

Pahaksi onneksi aamu aukeni tiheään sumuun 

Isän oli pakko mennä töihin, joten minä odotin autossa helikopterikentällä 

Toivoin, ettei mukanani olevaa kivääriä tarvitsisi ladata 

Eikä käyttää 

Ei tänään 

 

Vasta tunteja myöhemmin oli sää kyllin selkeä helikopterin nousta ja niin kohosimme 

kirkkaalle syystaivaalle 

Katsoin alas ja tunnistin Leipipirin, Koljovaaran, Ahmavaaran, ja pienen hetken hymyilin 

auringolle ja mailleni alapuolellamme 

Ajatukseni lensivät kaikkiin tekemiimme retkiin Leipipirin terävälle huipulle, viimeksi ke-

väällä 

Kesän vasanmerkkuisiin ja tuolla, suon reunalla, luotoa vastapäätä, tulistelimme setäni 

kanssa vasta pari viikkoa sitten 

Kuulokkeista kuulin kuinka helikopterin pilotti sanaili samebystämme mukaan tulleen 

miehen kanssa 

Aloimme lähestyä 

Musta aapa levittäytyi ympärillemme ja osoitin summittaisesti, minne lentää, mutta tar-

kan suunnan antaminen on vaikeaa, 

tekoallas on valtava ja vaikeasti navigoitava. Kaikki näyttää samalta 

Lensimme pohjoiseen ja aloin kiikaroida, toivoen löytäväni elämää 

Toivoin että saisimme porot nostettua altaasta 

Niin kuin toivoin myös, että niiden kärsimys olisi jo ohi 

Ei yhdenkään eläimen pitäisi joutua olemaan osana tällaista 

 

Ne elivät 
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Kiertelimme niiden yläpuolella ja helikopterin ääni säikäytti ne vielä kerran yrittämään ir-

tipääsyä 

Mutta ne olivat uponneet syvälle ja kiinni kuin sementissä 

Tekoaltaaseen on mahdotonta laskeutua, joten en voinut tehdä muuta kuin ladata kiväärin 

”Vain ampuja helikopteriin”, sanoi pilotti ja lensimme rantaan, jonne jätimme kaikki muut 

Pilotti oli jo etukäteen käynyt kanssani läpi, 

kuinka avata ovi, 

ladata kivääri, 

antaa merkki ja laukaista, 

jos siihen olisi tarve 

Siinä ja silloin olin koossa ja keskittynyt 

Se hämmensi 

Ei silloin murruta kun on aika toimia 

Ei silloin, kun roikutaan helikopterin ulkopuolella pujotellen remmejä  porojesi kaulaan 

Ei silloinkaan, kun lennätetään kuolleet yksi kerrallaan kovalle maalle 

Ei silloinkaan, kun hymyillen palataan kotiin ja äiti keittää vahvat kahvit 

 

Vasta muutama päivä myöhemmin uskalsin ajatella mitä minun oli pakko tehdä 

 

Olla olemassa rinnakkain teollisuuden kanssa, tiedän tismalleen mitä se on 

Tekoaltaan pohjassa on suuri porotokka, isä sanoi. Monta kertaa olemme ehtineet nähdä 

vain sarvet 
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KOHTAUS 8: HAAVE TERAPIASTA 2 
 

 

 

TERAPEUTTI: 

Mistä haluaisit puhua tänään? 

 

POTILAS: 

(Katkoviivan kohdalta sivulta 42 alkaa suomenkielinen versio) 

 

Muv viessom la boatsoj. 

Boatsojsujton lav bajássjaddam ja boahttsuj hálijdav barggat gähtjo viessomav. 

Muv máddara li gájka agev boahttsuj barggam ja dav hálijdav åhpadit muv mánájda 

ja boahtte buolvajda aj. 

Jus sámevuoda bieles ájádaláv de galla ij gávnnu aktak gut la mujsta ienep sábme. 

Mån lav galla luondo ulmusj 

gut åhpav ja berustav gájkka dålusj máhtojt ja dábijt. 

Ja giella l mujna nanos ja viesso. 

Boatsojsujtto l viessomvuohke valla biednigijs ij la nåv vallje boatsojäládusán 

vájku rávkaduvvá gassa biednikburssa 

juohkkalágásj masjijnajda ja räjdojda mejt mij dárbahip udnásj ådåájggásasj 

boatsojsujton. 

Mujna l lijkkebarggo råkkådagán ja dåppe galla tjijnni buoragit. 

Valla jus sáddnáv javlav de l mujna nievres oamedåbddo muhttijn gå dåppe vierttiv 

barggat. 

Valla galla dat la álkke ja giehpeda  gå vargga gájka muv tjielden ja ráddnatjieldijn 

barggi sämmiláhkáj, boatsojmiehtsen ja råkkådagán. 

Valla mån galla iv ietjam javla råkkådakbarggen  danen gå mån lav sábme, 

luonndoulmusj ja boatsojålmåj. 

Dat la agev ihkeva suohtas gå råkkådakbálkká boahtá 

valla råkkådagáj vájkudusá luonnduj daj birra ep goassak ságasta. 

 

Galla dåppe luluj ietjá vuoge gåk biednigijt tjijnni boatsojäládusá baktu  degu 
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turistajt lájddit, guollebivddo,duodje jnv. 

Valla dat la ham nåv álkke ber bijlaj tjåhkkidit ja råkkådáhkaj vuodjat. 

Muv irgi gut la aj sábme buorgo muv giehttot mån lav råkkådakbargge. 

 

Ij dibde muv facebokkaj jali instagrammaj gåvåjt biedjat. 

Muhttijn mån hálijdav vuosstálasstet gájka råkkådagájt valla ij dat sjatta nåv guhkev 

gå mån iesj dåppe bargav. 

Ja gåk mån de biednigijt tjijnniv? 

Vuorbbe gå mijá tjielden ij la ájn aktak råkkådáhka valla mån baláv ruvva boahtá 

mijá lusi aj. 

Mån baláv råkkådakvidnudagá dalloj válldi muv viessomvuogev åvddåmärkkan ja 

álgadi ådå råkkådagáv. 

BOATSOJSÁME DÁRBAHI MIJÁV  GÅ MIJ VADDEP BIERGGIMAV AJ 

BOATSOJÄLÁDUSSA; 

Mujna lij akta ráddna gut garrasit garvij ja vuosstálasstij juohkkalágásj 

råkkådakdåjmajt ja gähttjalij ber boahttsuj barggat birra jage. 

Valla sån sjattaj ihkeva garrasit gillat ekonomalattjat. 

Ja dat lij diedon akta oarre manen sån ittjij desti nagádam viessot. 

 

––– 

Poroissa on elämäni.  

Olen kasvanut poronhoitoon ja porojen kanssa tulen olemaan elämäni loppuun 

Kaikki esivanhempani ovat olleet poronhoitajia ja sen elämäntavan haluan siirtää  

lapsilleni   

ja tuleville sukupolville. 

Saamelaisen ajattelutavan mukaisesti ei voi olla saamelaisempaa kuin minä 

Olen luonnossaolija,  

opettelen ja pidän huolta vanhojen tiedoista ja tavoista 

Kieleni on vahva ja elävä 

 Poronhoito on elintapani mutta se ei tuota tarpeeksi rahaa,  

vaan vaatii paksun lompakon 

ostaa erilaisia uudenaikaisia koneita ja laitteita, joita tarvitaan tämän ajan modernissa 

poronhoidossa 
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Teen ylimääräisiä vuoroja kaivoksella ja tienaan sillä valtavasti 

Jos olen rehellinen, on minulla joskus huono omatunto siitä, että toimin näin 

Mutta totta kai asiaa helpottaa ja yksinkertaistaa se, että melkein kaikki samebyssäni ja 

myös naapurissa tekevät samoin, ovat poroissa ja kaivoksessa 

En kutsu itseäni kaivostyöläiseksi sillä todellakin olen saamelainen, 

luonnonihminen. 

On se hauska, kun kaivospalkka ropsahtaa tilille,  

mutta kaivoksen vaikutuksista luontoon emme puhu koskaan 

Olisi toki muitakin vaihtoehtoja tienata poronhoidon rinnalla, vaikkapa 

turistioppaana, kalastaa, metsästää, käsityöt ja niin edelleen  

Mutta on niin paljon helpompi istahtaa autoon ja ajaa kaivokseen töihin 

Minun kihlattuni on myös saamelainen, eikä hän pidä siitä että puhun työstäni 

kaivoksessa 

Hän ei anna minun julkaista kuvia kaivoksesta Facebookiin tai Instagrammiin 

Joskus minäkin haluaisin vastustaa kaikkea kaivosteollisuutta mutta  

en voi tehdä sitä niin kauan kuin itse olen siellä töissä  

Miten muutenkaan tienaisin? 

   Onneksi meidän maillamme ei vielä ole kaivosta,  

mutta pelkään että pian se on täälläkin 

Pelkään kaivosteollisuuden silloin käyttävän minun työpaikkaani kaivoksessa  

perusteluna uuden kaivoksen avaamiselle 

 

”PORONHOITO TARVITSEE KAIVOSTEOLLISUUTTA SILLÄ ME LUOMME 

PORONHOITAJILLE TYÖPAIKKOJA" 

 

 Minulla oli ystävä, joka vältteli ja vastusti kaikkea kaivosteollisuutta 

ja yritti elää täyspäiväisesti vain poronhoidolla koko vuoden 

Tästä koitui taloudellista ahdinkoa, joka otti koville 

Näistäkin syistä ystäväni ei enää jaksanut ja otti itsensä hengiltä. 
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KOHTAUS 9: ISÄ TEKI, MINÄ TEEN  
(Katkoviivan kohdalta sivulta 46 alkaa suomenkielinen versio) 

 

SA: 

Jur ovdal go áhčči jámi son geahččalii 

dadjat ovtta sáni mii lei mu báiddis, sámigillii. 

Son ii máhttán bustáva “đ” dadjat. 

Dat lei okta dain maŋemus áššiin maid son munnje dajai. 

Giela maid son mánnán láhpii fysihkalaš bággemiin. 

Mu áhčči riegádii 18. b. geassemánus, lahka Rávdooaivvi, Finnmárkkus. 

Go mu áhkku álggii riegádahttit, de son vulggii eret gođiid luhtte. 

 

Mu áhči eanu, Ánte, ja eará nuorat, earret eará okta oambealli, vulge ohcat su. Áhči 

Ánte eanu gávnnai Biret áhku ja dan unna mánáža, ja válddii áhči iežas dorkka sisa 

ja guttii máná lávvui. 

Ja de sii válde reaga ja vižže Biret áhku maid lávvui. De son attii čičči mánnái, 

muhto go sus ii lean mielki, de attii álddu mielkki. 

Áhčči šattai buohcci dáinna, ja de sii dolvo su herggiin Guovdageidnui. 

Nubbe máilmmisoahti lei jur nohkan, ja Finnmárkku boaldin lei jur eitto 

dáhpáhuvvan. Dan dihte lei Sámemiššuvdna Guovdageainnus. 

Dat lei risttalaš searvegoddi geat háliidedje “gáhttet sámi mánáid eallit eallima mas 

ii leat boahtteáigi”. 

Muhtun nisu dien searvegottis, gean gohčodedje søster Káren válddii áhči alccesis 

mánnán. 

 

Áhčči orui Guovdageainnu boarrásiidsiiddas søster Káreniin dassáigo devddii čieža 

jagi. 

Áhčči álo humai liekkusin su birra. 

Káren attii sutnje ráhkislaš bajásšaddama vaikko lei nu mo lei. Son lei dat áidna gii 

čájehii beroštumi áhččái go son lei unni. 

Áhči eadni geahččalii oaččut su fas ruoktot. 

Muhto go áhčči ii lean riegádan náittosdilis, ja go lei riegádan boazodollui jur dalle 

go Stáhta lei álgán dáruiduhttima, de sus ii lean vejolašvuohta Stáhta vuostá. 
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Go áhčči galggai skuvlii álgit, de sáddejedje su lulás ovtta bearraša lusa gii ani su 

reaŋgan. 

Sii cábme su, rievdadedje su nama, Ailo Gaup, Aslak Nilsenin. Ja geahččaledje 

“cábmit eret sámivara sus”. 

Áhčči vajálduhtii iežas eatnigiela, ja báhtarii fantasiijamáilbmái, nu ahte nagodii 

vásihit dan bákčasa. 

Doppe lei eatnu lahkosis. 

 

Ja maŋit áiggiid son muitalii munnje, ahte dat eatnu geahpedii su eallima danne go 

muittuhii dan eanu mii golgá čađa Guovdageainnu. 

18-jahkásažžan son lovpii Osloi, ja álggii lohkat áviisačállin (journalistan). 

Son oaččui barggu VG aviisii, ja vulggii Guovdageidnui čállit ovtta 

boazodoallobearraša birra. 

Sus ledje dušše vehá muittut, ahte dat lei su mánnávuođa ruoktu. 

Hoteallas son deaivvadii muhtun nissoniin. 

Go áhčči dearvvahii su ja muitalii nama, Aslak Nilsen, de dajai son: 

“mun dieđan gii don leat, Áilu. Don leat mu vilbealli.” Mu eadni dat lei gii gávnnai 

du Finnmárkku duoddaris. 

Čállinreaisu rievddai, nu ahte son deaivvadii iežas etniin ja áhčiin ja máŋggaid unna 

oappážiiguin ja vieljažiiguin. 

Son beasai geahččaladdat beaskka ja nuvttahiid, ja máisttii maid bohccobierggu 

vaikko lei rásseborri (vegetariána). 

 

Áhčči fárrii jođánit davás ja čálii girjjiid, divttaid ja álggahii Beaivváš teáhtera, Sámi 

našunálateáhter, fuobmái sámi šamanismma ja lei áŋgir doarrut sámi rivttiid 

ovddas. 

Son rievdadii nama fas, Ailo Gaup, ja válddii iežas identitehta ruovttoluotta. 

Muhto giela son gal ii goassege oahppan. 

Ja diehttelas ledje ollu heajos muittut čadnon sámegillii. 

Son geahččalii máŋgga geardde. 

Dađi mielde son dohkkehii ahte son ii oahpa. Ja ipmirdii maid ahte ii lean su iežas 

sivva go lei massán sámegiela. 

Mun lean riegádan suoidnemánu 8. beaivvi 1991 Oslos. 
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Doppe vázzen Sámi mánáidgárddis, ja hárjánin hupmen sámegiela. 

Go álgen skuvlii, de vajálduhtten giela. 

Leai maid hui váttis oažžut giellaoahpahusa Oslos. Ja giella ii leai nu dehálaš 

munnje nuorran. 

Joatkkaskuvllas mun hupmen dušše dárogiela. 

Juohke geardde go ledjen Guovdageainnus ja mu fuolkkit sámástedje munnje. 

Mun heahpanin go in máhtán giela. 

 

Go šadden rávesolmmoš ja gávdnagohten mu identitehta, lei hui čielggas mii mus 

váillui. 

Mun fárrejin Guovdageidnui go ledjen 19 jahkásaš. Mun sávven giella galggai 

boahtit álkit ruovttoluotta. 

Mun dihten ahte in máhtán nu bures sámegiela. 

Mun das in beroštan, dusten hállat. Balo haga. Áhčči nu čevllohalai ja attii munnje 

fámu. 

Ii dušše son, muhto olles Sápmi attii munnje fámu. 

Ja dál, mun human sámegiela! Juohke beaivvi. Barggus. Čálan, jurddašan ja 

niegadan dan gillii mii oktii lei mu áhči eatnigiela. 

Áhčči jámii. 

 

Jus son livčče eallimin dál, son livčče čuvvon mu mátkki. 

Oahpan sámegiella, dat lea mu stuorámus ja buoremus vuoitu. 

Mun sáhttán oahpahit áhččái giela gulul. Sánis sátnái. 

Jus son livčče eallimin, de livččen juoidá sáhttit addit ruovttoluotta sutnje. Mun lean 

ožžon nu ollu sus. 

Son attii munnje ieš eallima. 

 

––– 

 

Vähän ennen kuolemaansa isäni yritti sanoa ääneen saamenkielisen 

sanan t-paidastani. 

Hän ei osannut ääntää đ- kirjainta.   

Tämä oli yksi viimeisiä asioita joita hän minulle sanoi 
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kielellä, joka häneltä vietiin lapsena fyysisesti pakottaen. 

 

Isäni syntyi kesäkuussa tunturiin lähellä Rávdooaivia, Finnmarkissa. 

Koko talven äitinsä kätki olevansa raskaana, ja kun supistukset alkoivat,   

lähti hän yksin tunturiin 

 Hänen veljensä sisarineen lähtivät seuraamaan lumeen jääneitä 

jälkiä, ja löysivät isoäitini ja vastasyntyneen 

Eno otti vauvan peskinsä sisään ja varoen toi molemmat laavuun 

Siellä isoäitini yritti imettää, mutta maito ei noussut ja niinpä 

hän antoi isälle vaatimen maitoa 

Siitä isä sairastui ja hänet vietiin härillä Kautokeinoon 

 

Toinen maailmansota oli juuri päättynyt ja Finnmark oli poltettu. Siksi saamelaismissio oli 

Kautokeinossa 

 

Se on kristillinen seurakunta jonka pyrkimys oli ”pelastaa saamelaislapset elämältä jolla ei 

ole tulevaisuutta.”  

 

Sisar Karen saamelaismissiosta otti isän huostaansa 

Hän kasvatti isän Kautokeinon vanhainkodissa 7-vuotiaaksi 

Isä puhui Karenista aina hyvin lämpimästi 

Hän oli ainoa joka osoitti pienelle pojalle välittämistä 

Isoäitini yritti myös useasti saada poikansa takaisin  

Mutta koska lapsi oli syntynyt avioliiton ulkopuolella ja poronhoitajalle juuri kun 

norjalaistamisen aikaan, ei isoäiti mahtanut valtiolle mitään 

Kun isän oli aika mennä kouluun, hänet lähetettiin etelään perheelle 

joka käytti häntä renkinä 

He pieksivät isää ja vaihtoivat hänen nimensä Ailo Gaupista Aslak Nilseniksi 

ja yrittivät ”hakata saamelaisveren hänestä ulos”. 

Isä unohti äidinkielensä ja pakeni mielikuvitusmaailmaan kestääkseen 

kipunsa. 

Hänen asuinpaikkansa lähellä oli joki.  

Isä on jälkeenpäin kertonut että se pelasti hänet. Se muistutti joesta joka hiljalleen virtaa 
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Kautokeinon läpi 

 

18-vuotiaana isä karkasi Osloon opiskelemaan journalistiikkaa 

Hän sai töitä valtakunnallisesta VG- lehdestä ja lähti Kautokeinoon tekemään  

juttua poronhoitajaperheestä 

Isällä oli vain heikkoja muistoja siitä, että täällä oli joskus ollut hänen kotinsa 

Hotellissa hän tapasi naisen 

Isäni esittäydyttyä Aslak Nilseninä nainen sanoi:  

Tiedän kuka olet Ailo. Olet serkkuni. Äitini oli mukana kun  

sinut löydettiin Finnmarkin tunturista 

Jutuntekomatka muuttui isän päästessä tapaamaan äitiään ja isäänsä ja  

useita nuorempia sisariaan 

Hän sai kokeilla ylleen peskiä ja nutukkaita ja maistoipa jopa poronlihaa, 

vaikka oli kasvissyöjä, totta kai  

Pian isä muutti pohjoiseen, kirjoitti kirjoja, runoutta, perusti Beaivvášksen, saamelaisten 

kansallisteatterin ja toimi aktiivisesti saamelaisoikeuksien puolesta 

Hän otti takaisin oman nimensä, Ailo Gaup, ja saamelaisen identiteettinsä 

Mutta kieltä hän ei oppinut koskaan 

Siihen liittyi ymmärrettävästi useita traumoja 

Hän kyllä yritti oppia, monta kertaa  

Lopulta hän antoi itselleen luvan lakata yrittämästä ja ymmärsi ettei  

menetetty äidinkieli ollut hänen omaa syytään 

 

Minä olen syntynyt Oslossa 

Olin siellä saamenkielisessä päiväkodissa ja jo pienestä totuin puhumaan saamea 

Kun menin kouluun, unohdin kielen 

Koulun puolelta oli vain vähän tahtoa järjestää kielen oppimismahdollisuuksia. Ja siihen 

aikaan aivan muut asiat olivat minulle tärkeitä 

Teini-ikäisenä puhuin vain norjaa 

 ja joka kerta Kautokeinossa vihloi kun sukulaiset puhuivat minulle  

     kielellä jota en ymmärtänyt 

Vastasin mitä pystyin ja häpesin valtavasti. Ja kun aikuistuin ja aloin löytää itseäni, 

oli minulle selvää, mikä minulta puuttui 
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19-vuotiaana muutin Kautokeinoon. Toivoin, että kieli vain jotenkin itsestään  

palaisi minuun. No, eihän se ihan niin mennyt 

Tiesin kyllä, etten osannut kieltä kovin hyvin 

Silti jatkoin puhumista. En pelännyt. Ja isä kannusti minua ylpeänä 

Niin kuin kannusti koko Saamenmaa! 

Ja nyt puhun saamea! Kirjoitan, ajattelen ja työskentelen kielellä,  

joka kerran oli isäni 

Ja yhtä-äkkiä hän kuoli  

Jos isäni olisi saanut elää, olisi hän tullut mukaan kielimatkalleni 

 

Saamen oppiminen on parasta mitä olen elämässäni tehnyt. 

Ehkä olisin voinut opettaa myös isääni  

Jos isäni olisi elänyt, olisin voinut antaa hänelle jotakin takaisin. Olenhan saanut häneltä 

niin paljon. 

Hänhän antoi minulle itse elämän 
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KOHTAUS 10: VERIPROSENTTI-LAPSET  

 

 

 
A: 

Saamelaisilla kans pitäis olla kanssa omia tansseja niin kuin muilla alkuperäiskansoilla, 

joilla me voitais pelotella pois kaikki jotka aikoo pilata meiän maita 

 

P: 

Ootko nähnyt jossain semmosia tansseja? 

 

A: 

Olen, Riddu Riđđussa! 
 

P: 

Voitkos näyttää? 

 

A: 

Voin! 

 

P: 

Moana & the Tribe! 

 

A: 

Elisabeth Heilmann Blind! 

 

P: 

Se on niin taitava! 

 

 A: 

Buffy Saint-Marie! 

 

 P: 
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Elle Sofe Henriksen! 

 

 A: 

MARI BOINE! 

 

 P: 

Ne on kaikki niin vahvoja, ja minä oon supervahva juridiikka! 

 

A: 

Joo! Ja minä oon ketterin politiikka! 

 

P: 

Ota kiinni jos saat, ketterin politiikka! 

 

 A: 

Mikä sun saamelaisveriprosentti on? 

 

P: 

50. 

 

A: 

Mulla on 25. 

 

P: 

No mutta Jaanalla on 100. 

 

A: 

 

Eikä ole. Se on 75. 

 

P: 

Miten niin 75? 
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A: 

Sen äiti on 25 ja isä 50. 

 

P: 

Ei kun niitten isä on 100! Ja äiti on vain 25. 

 

A: 

Ei se sitten ole 75. Se on 100! 

 

P: 

Ei ole. Kun sille tulee isältä 50  ja äidiltä 25. 

 

A: 

Miten niin  50? Sen isähän on 100! 

 

P: 

Se on sanonu että sen isä on 50. 

 

A: 

Meidän isä on sanonu että se on 100. Niin se on Jaanalla 100! 

 

P: 

Mutta kun isältä tulee puolet ja äidiltä puolet. 

 

A: 

Mutta sehän on itte 100 kun sen molemmat vanhemmat on saamelaisia! 

 

P: 

Ei ole, kun sen äiti on 25 ja siitä tulee puolet. Ja isältä puolet. 

 

A: 

No sittenhän sen pitäis olla… mitä on puolet 25:sta? 
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P: 

Se on 25 jaettuna 2:lla. 

 

A: 

Ootappas. No jos lasketaan ensin että 20 jaettuna 2:lla on 10. 

 

P: 

Ja siihen sitten 5 jaettuna 2:lla päälle. 

 

A: 

Siis 5 jaettuna 2:lla? 

 

P: 

Niin. Molemmat saa kaksi mutta yksi ei mene tasan. 

 

A: 

Se on sitten kaksi puolikasta. 

 

P: 

Eli kaksi kokonaista ja yksi puolikas. 

 

A: 

Niin. Ja se plus 10. 

 

P: 

Se on 12 ja puoli. 

 

A: 

Ja siihen se isän puoli. 

 

P: 

Eli 50 + 12 ja puoli. 
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A: 

Se on 62 ja puoli. 

 

P: 

Jaanalla on sitten 62 ja puoli prosenttia. 

 

A: 

Se on enemmän ku mulla. 

 

P: 

Joo. 

 

 A: 

Haluukkos tulla käymään meillä? 

 

P: 

Tullaan Annin kotiin. Siellä on kovaääniset juhlat. Anni menee yksin sisälle. 

 

A: 

Oota. 

 

P: 

Anni tulee takaisin, syli täynnä kaljapulloja. 

 

A: 

Piilotetaan nämä. 

 

P: 

Kaivamme pullot heidän takapihalleen, kannon taakse, pehmeään hiekkamaahan. 

 

A: 

Mennäänkö sittenkin teille,  
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P: 

Anni kysyy. 

Lähdemme pyöriemme kanssa.  

Annin eno pysäyttää meidät, juo pullosta Koskenkorvaa.  

En muista mitä hän sanoo tai mitä hän kysyy, mutta sen muistan, että hän tarjoaa meille 

pullostaan, ja me molemmat maistamme.  

En tiedä kumpi maistuu omituisemmalta, kirkas viina vai Annin enon pullonsuulle 

jättämä kuola. 

Sisältä kuuluu Final Countdown.  

Annin eno juoksee kääntämään stereot täysille. Me juostaan perään.  

Annin eno ryntää veljensä kanssa Annin vanhempien makuuhuoneeseen, me perässä.  

He makaavat päällekkäin Annin vanhempien sängyllä ja leikkivät panevansa, 

toinen alla haarat levällään, toinen päällä. 

Tulkaa tytöt kattomaan kun me nussitaan! ne huutaa. 

Yhtenä yönä Annin äiti pakenee ikkunamme alta lastensa kanssa.  

En tiedä minne, sillä meidän talomme takana on vain jänkää ja polku, jota Annin äiti 

kiirehtää, syvemmälle metsään.  

Katson ikkunasta ja toivon, etteivät ystäväni huomaa minun näkevän heitä. 
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KOHTAUS 11: HAAVE TERAPIASTA 3 
 

 

 

 TERAPEUTTI: 

Mistä haluaisit puhua tänään? 

 

POTILAS: 

Olen hukannut elämäni, jättänyt elämäni elämättä pelätessä ettei elämä, jota elän ole 

minun, eikä minun käsissäni. Vaan jonkun muun omaisuutta. 

Montako itsenäistä päätöstä olen tehnyt elämäni aikana? Tiedänkö edes, mikä itsenäinen 

päätös on? 

 

TERAPEUTTI: 

Miltä tämä sinusta tuntuu? 

 

POTILAS: 

Ymmärrätkö, 

Koko sanasto joka minulla on käytössäni itseymmärryksen välineeksi, ymmärrätkö mitä 

puhetta se on? 

Sitä mitä alkupuolella kuuntelimme. 

Rotuteoreetikkojen puhetta. 

Sellaiseen saamelaisuuteen minä olen kasvanut. 

Se on puhetta jolla itsestäni puhun. Itsestäni ajattelen. 

Huono perimältään. 

Heikkosydäminen. 

Hermoheikko. 

Helpommin kuoleva. 

Omaa perimäänsä pelkäävä. 

Sukupuuttoon painuva. 

 

TERAPEUTTI: 

Olisiko tämä terapiatilanne sinulle kokemuksena toisenlainen jos voisimme keskustella 



	 57	

saamen kielellä? 

 

POTILAS: 

Minähän en ole saanut oppia saamea äidinkielenäni. 

 

Minulla ei ole sanoja saameksi puhua. 

 

TERAPEUTTI: 

 

Mitä tunteita se sinussa herättää, saamenkielettömyys? 

 

POTILAS: 

Tarpeen alkaa kouluttaa sinua mitä tuo kysymys itse asiassa tarkoittaa. 

 

TERAPEUTTI: 

Koetko että sinun pitää kouluttaa minua muistakin asioista? 

 

POTILAS: 

Minähän koulutan sinua koko ajan. 

Lähtien siitä kun olet pyytänyt minua piirtämään sukupuuni ja kertomaan ydinperheeni 

historiasta. 

Joka on yhtä kuin kansani historiaa. 

Kerron sinulle sodat, 

sängynpäätyyn hakatut päät asuntoloissa että uni tulisi, 

Agent Orangen käytön koivujen tuhoamiseen kun mäntyä piti kasvattaa, 

 

saamelaisten pakkosterilisaatiot, 

ja nettivihapuheen, 

näin alkuun kun esittelen itseni. 

 

TERAPEUTTI: 
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Oletko huomannut, että sinulla on taipumus alkaa puhua saamelaisista aina kun kysyn jo-

takin sinusta? 

 

POTILAS: 

 

Oletko huomannut, että jos minä sairastan assimilaatiota, kollektiiviin kohdistunutta väki-

vallan edelleen jatkuvaa tekoa, 

 

silloin minun täytyy kontekstoida sinulle se kollektiivi, jonka yksilö olen, jos et tunnista 

minussa yksilönä pakkosulauttamisen jälkiä? 

 

Kun ensimmäisen kerran tapasimme, et ilmeisesti tunnistanut koko sanaa. Pakkosulautta-

minen. 

 

TERAPEUTTI: 

 

En ollut kuullut sitä sanaa aiemmin. Assimilaatio. 

 

POTILAS: 

 

Olenko minä sinun ensimmäinen saamelainen potilaasi? 

 

TERAPEUTTI: 

Siihen minä en voi vastata mutta onhan se kyllä totta että saamelaisten tilanne on edelleen 

laajan yleisön hirveän huonosti tuntema. 

Olet kertonut minulle paljon sellaisia asioita, joista en ole lukenut tai kuullut tiedotusväli-

neistä. 

Mistähän se johtuu? 

 

POTILAS: 

Yksi kollegasi kehotti minua kirjoittamaan kertomistani asioista kirjan. 

Olin silloin hakeutunut sairaalaan etten tappaisi itseäni. 
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En muistanut osoitettani kysyttäessä. 

Mutta kirjan kuulemma voisin kirjoittaa että muut saisivat tietää enemmän. 

 

TERAPEUTTI: 

On kovin ikävä kuulla kokemuksesi, ettet ole hädän hetkellä tullut kuulluksi. 

 

POTILAS: 

Voitko sinä auttaa minua nyt? 

 

TERAPEUTTI: 

Luulen että hyötyisit säännöllisestä psykoterapiasta, aluksi kaksi kertaa viikossa. 

Tällainen hoitohan on pitkäjänteistä ja kestää vähintään kolme vuotta. 

Oletko valmis sitoutumaan sellaiseen? 

 

 

POTILAS: 

Mitä muita hoitomuotoja olisi tarjolla? 

 

TERAPEUTTI: 

Lääkehoitoa. 

 

POTILAS: 

En koe olevani sairas mutta elän sairaassa tilanteessa ja sairastun. 

Voiko hoito muuttaa todellisuuttani? 

 

TERAPEUTTI: 

Hoito voi auttaa sinua muuttamaan sisäistä todellisuuttasi ja kestämään paremmin ul-

koista todellisuuttasi. 

Ulkoisen todellisuuden muuttamisen avaimet ovat  sitten muulla, 

 

POTILAS: 

Missä? 
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TERAPEUTTI: 

esimerkiksi poliittisessa työssä. 

 

POTILAS: 

Kuka voi sitten auttaa minua? 

Kuka voi parantaa minut? 

Voisitko sanoa minulle että: 

 

TERAPEUTTI: 

Nämä  kokemukset jatkavat elämäänsä sukupolvelta toiselle, jos sukupolvi ei ole voinut 

eri syistä selvitellä ja työstää yhteistä traumaattista kokemustaan. 

Seurauksena on, että kukin sukupolvi tiedostaen tai tiedostamattaan määrittelee identi-

teettinsä tämän koetun trauman sävyttämänä ja siirtää sukupolvelta toiselle haavoittuneen 

minuutensa, 

joka on edeltävien sukupolvien traumamuistojen läpitunkema. 

Taakkasiirtymä syntyy, vahvistuu ja jatkuu sellaisessa vuoropuhelussa ja tutkimuksessa, 

jossa pidetään kiinni yksipuolisesta totuudesta, 

jossa jotkut yhteisön jäsenet tai sen ulkopuolisten yhteisöjen jäsenet pitävät tietoa ja ym-

märrystä etuoikeudella hallussaan ja tietävät valmiit vastaukset. 

 

POTILAS: 

Minun olisi varmaan hyvä puhua myös ihan lääkärin kanssa. 

Olette tutkineet meitä niin paljon että on aivan pakko olla olemassa tietoa niistä erityispiir-

teistä, joita kansamme taudinkuvaan kuuluu. 

Kerro. 

 

TERAPEUTTI: 

Rakenteellinen väkivalta asettaa jonkun ryhmän vaaraan. 

Paljon voi tapahtua jos kukaan ei ymmärrä eikä välitä. 

Olemme sekä luontoa että kulttuuria. Kehomme eivät ole historiattomia eivätkä kokemuk-

settomia. 

 

POTILAS: 
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Auttaako minua silloin yritys muistaa ja muistella väärintekoja? 

 

TERAPEUTTI: 

Kehomme eivät ole ajatuksettomia. 

Koskaan ei voi puhua psyykkisistä traumoista ilman kehoa. 

Koko ajan hätävalmiustilassa oleva keho muuttuu fysiologisesti: 

keskushermostoltaan, immuuni- ja hormonijärjestelmältään. 

Eli keho, joka ei koskaan saa rauhoittua, kuluu: 

syke on jatkuvasti korkea, verenpaine korkea, lihasjännitys enenevä. 

 

Eräs ilmenemismuoto on kroonisten kipujen kehittyminen, joille ei löydy lääketieteellistä 

syytä. 

Tällaista toksista stressiä sairastava voi kuolla 13–32 vuotta keskimääräistä eliniän ennus-

tettaan aiemmin kehon kipuihin. 

 

POTILAS: 

Onko olemassa mitään buffereita traumoja vastaan? 

 

TERAPEUTTI: 

Lapsena yksikin turvallinen aikuinen voi riittää selviämiseen. 

On tärkeää ymmärtää, että traumaattiset kokemukset muuttavat meitä geneettisesti. 

Eli geenit, johon synnymme, eivät ennaltamäärää kohtaloamme, suurimmassa osassa ta-

pauksia. 
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KOHTAUS 12: SIIRTOMAAVALTIO 
 

 

    TYÖRYHMÄ: 

Kulttuuri, jossa elämme ei ole terve. 

Kulttuuri jota elätämme ei ole terve. 

Ei ole ollut enää pitkään aikaan. 

 

Siirtomaakansakunta ja sen kansalaiset 

Tällaista jälkeä saa aikaan siirtomaakansakunta 

Tätä on siirtomaakansakunta 

 

Tätä on luonnonvaroja jalostava teollisuus 

Tämä on siirtomaakansakunta 

 

Enkä ole koskaan ollut osa sitä kansakuntaa 

minulla on oma kansani 

joka ei ole mikään kansakunta 

 

Hyvät katsojat, 

siirtomaattoman kansan kansallislaulu: 
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KOHTAUS 13: SOGIID SISTE – KOIVIKOISTA  
 

(Suomenkielinen versio alkaa katkoviivan kohdalta) 

Manin geađggit eai šat girdde 

monit civkke 

mat ležžet lossodatfámut 

 

uhcci galgá stuorábu dovdat 

jos áiggoš šaddat 

daikke jos áiggoš juoba dan diehtit 

goas heive oaivvi ruohkkat 

Ferte doallat mielas 

sin mielas mii imaštallat 

manin geađggit eai šat girdde 

Sogiid siste 

muitte ain dat ihtet, mánát 

geaid bealjit leat lastatt 

mánát geat ohppet 

giellaoahpa biologiijas 

bussábielluid taktihkka: duođaštit 

juohke sáni adjektiivan 

eatnan govvideaddjin 

Rássegittiid strategiijan 

Sogiid siste 

muitte ain dat ihtet, mánát 

geaid bealjit leat lastatt 

mánát geat ohppet 

giellaoahpa biologiijas 

--- 

Miksei kivet enää lennä 

munat viserrä 

painovoimanko lailla 

pienen täytyy tuntea suuri  
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jos aikoo kasvaa 

taikka jos aikoo jopa sen tietää 

koska  raapia saa päätään  

 

Täytyy painaa mieleen  

heidän mielestään me hämmästellään 

miksei kivet enää lennä 

 

Koivikoista 

 

muistathan, vielä nousee  

lehtikorvaisia lapsia 

lapsemme oppii 

         kieliopin biologiasta  

kissankellon taktiikka: todistaa   

joka sana on adjektiivi maata kuvaamassa 

kukkakentän strategia 

 

koivikoista 

muistathan, vielä nousee 

lehtikorvaisia lapsia 

lapsemme oppii 

kieliopin biologiasta 

 

  


