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Abstract
This dissertation looks into the meanings of the duodji, Sámi handicrafts. The study approaches
duodji as an institution that regulates, defines, and produces the meanings of the duodji in different
ways. The research material – Sámi Parliament Statements, Committee Memorandums,
Craftsmen's Seminar Speeches, and Interviews with Duodji Entrepreneurs – are interpreted by
means of discourse analysis. The theoretical framework is social constructivism, which is tangibly
defined by the concepts of social norms and commercial branding. The research questions are how
the duodji institution is built and how it produces the meanings of the duodji, and how the norms
and brands of duodji work in this process. The aim is to find out the role of duodji as a mirror and
interpreter of the Sámi society and to explore how the Sámi political and economic phenomena are
reflected in the meanings of the Duodji.
The research shows that in the 1970s a discursive shift was taking place in the duodji, whereby
the duodji was incorporated into the Sámi ethnic politics and it became strongly institutionalized.
As a consequence, the continuous meaning negotiations of the duodji are the core of the existence
of the duodji institution. The formal duodji institution seeks to produce representative and
meaningful duodji through, inter alia, duodji picture books and public statements concerning
handicrafts. As a social institution, duodji is linked to social norms and their control. The control
of norms is not so much the subject of duodji authenticity, but the power relations within the Sámi
social interaction. The commercial duodji institution builds brands that utilise norms and norm
control as well as representational duodji discourses.

Keywords: brand, discursive shift, duodji, duodji institute, norm, norm control, power,
Sámi handicraft
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Tiivistelmä
Väitöskirjan aiheena on duodjin eli saamelaisen käsityön merkitykset. Tutkimuksessa duodjia
lähestytään instituutiona, joka säätelee, määrittelee ja tuottaa duodjin merkityksiä eri tavoin. Tutkimusaineistoa eli saamelaiskäräjälausuntoja, komiteamietintöjä, käsityöntekijöiden seminaaripuheenvuoroja ja duodjiyrittäjien haastatteluja tulkitaan diskurssinalyysin keinoin. Teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi, jota konkretisoidaan sosiaalisen normin ja
kaupallisen brändin käsitteillä. Tutkimuksessa kysytään, miten duodji-instituutio rakentuu, miten
se tuottaa duodjin merkityksiä sekä miten duodjin normit ja brändit toimivat tässä prosessissa.
Tavoitteena on selvittää duodjin roolia saamelaisen yhteiskunnan peilinä ja tulkkina sekä tutkia,
miten saamelaisten poliittiset ja taloudelliset ilmiöt heijastuvat duodjin merkityksissä.
Tutkimuksessa käy ilmi, että 1970-luvulla duodjin kohdalla tapahtui diskursiivinen käänne:
duodji otettiin osaksi saamelaista etnopolitiikkaa ja se myös institutionalisoitui voimakkaasti.
Käänteen seurauksena duodjista käydään jatkuvaa merkityskamppailua. Muodollinen duodji-instituutio pyrkii tuottamaan edustuksellista ja merkityksiltään yhtenäistä duodjia muun muassa
duodjin kuvakirjojen ja käsityötä koskevien julkisten lausuntojen kautta. Sosiaalisena instituutiona duodji kytkeytyy sosiaalisiin normeihin ja niiden kontrollointiin. Normikontrolli ei niinkään kohdistu duodjin aitouteen, vaan valtasuhteisiin saamelaisten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kaupallinen duodji-instituutio rakentaa brändejä, jotka hyödyntävät normeja ja normikontrollia sekä edustuksellisen duodjin diskursseja.

Asiasanat: brändi, diskursiivinen käänne,
normikontrolli, saamelainen käsityö, valta
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Čoahkkáigeassu
Nákkosgirjji fáddán leat duoji mearkkašumit. Dutkamuš lahkona duoji institušuvdnan, mii mudde,
meroštallá ja buvttada duoji mearkkašumiid sierra vugiiguin. Dutkanmateriála nugo
sámediggecealkámušat, kommišuvnnasmiehttamušat, duojáriid seminárasáhkavuorut ja
duodjefitnodatdolliid jearahallamat dulkojuvvojit diskursaanalysa vugiiguin. Teorehtalaš
refereansarápma lea sosiála konstruktionisma, man sosiála norpma ja gávppálaš brándda
doahpagat konkretiserejit. Dutkamuš jearrá, mot duodji institušuvdnan šaddá ja mot dat buvttada
duoji mearkkašumiid ja mot duoji norpmat ja bránddat doibmet dan proseassas. Ulbmilin lea
čielggadit duoji rolla sámeservodaga speadjalin ja dulkan ja dutkat mot sápmelaččaid politihkalaš
ja ekonomalaš ihtagat huksejit duoji mearkkašumiid.
Dutkamušas boahtá ovdan ahte 1970-logus dáhpáhuvai duoji buohta diskursiiva nuppástus,
goas duodji váldojuvvui sámi etnopolitihka oassin ja dat sakka gievrrui instituhttan. Dan dihte
duodji-institušuvnna guovddážis leat leamašan geažos áigge ráđđádallamat duoji mearkkašumiin.
Duodji formála institušuvdnan viggá buvttadit ebmos ja mearkkašumiid dáfus oktilaš duoji earret
eará duodjegovvagirjjiid ja duodjái guoskevaš almmolaš cealkámušaid bokte. Duodji sosiála
institušuvdnan laktása sosiála norpmaide ja daid kontrolleremii. Norbmakontrolla ii nuge čuoza
duoji eaktivuhtii muhto sápmelaččaid váldegaskavuođaide vuorrováikkuhusas. Duodji gávppálaš
institušuvdna hukse bránddaid, mat atnet ávkin norpmaid ja norbmakontrolla ja epmoš duoji
diskurssaid.

Čoavddasánit: bránda, diskursiiva nuppástus, duodji, duodji-institušuvdna, norbma,
norbmakontrolla, sámi duodji, váldi
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1

Lähtökohdat

Saamen käsityö perustuu kahdeksaan saamelaiseen vuodenaikaan, raaka-aineiden
hankintaan luonnosta, raaka-aineiden käsittelyyn ja saamen kielen erityisterminologiaan ja perinteiseen tietoon. Saamen käsityötä tehdään perinteisesti kotona
ja taito opitaan sukuyhteydessä. Perinteeseen kuuluu itse käsityön lisäksi tietämys
luonnosta, käsityön resursseista ja käsittelystä, käsityötaito (käsiala), tietämys
käsityön kulttuurisesta taustasta, käytöstä ja merkityksestä. (Sámi Duodji ry, 2016)
Duodjilla on paikkansa ja se on hyvin vahva saamelaisalueella, mutta samaan
aikaan duodji on korkealuokkaista, se on hyvin kallista ja jos ei ole ketään, joka
ompelisi tai jos itse ei valmista, niin se maksaa todella paljon. Siksi duodji on
poissulkeva ja vain melko pienellä ryhmällä saamelaisia on varaa ostaa duodjia.
Me haluamme tuoda enemmän ihmisiä yhteen.1 (Stålka, 2013)
Kun saamelaiset selittävät, mitä tai minkälaista on duodji, saamelainen käsityö, he
samalla ilmaisevat asioita saamelaisista arvoista, erilaisista normeista tai kertojan
odotuksista. Yhtä paljon kuin ääneen lausutut määritelmät kertovat kuvailun
kohteesta, yhtä paljon ne tuottavat kohdettaan (Foucault, 2005). Alun katkelmat
kuvastavat duodjiin liittyvien näkemysten moninaisuutta ja määrittelyjen erilaisia
lähtökohtia. Ensimmäinen sitaatti on peräisin Sámi Duodji ry:n eli Suomen
saamenkäsityöyhdistyksen
internetartikkelista, jossa käsitellään elävää
kulttuuriperintöä. Yhdistys korostaa artikkelissaan saamelaisten luontosuhteen ja
suvun merkityksiä duodjiperinteen ylläpitämisessä ja jatkumisessa. Toisessa
sitaatissa yrittäjä Per Niila Stålka kuvaa, miten perinteinen duodji erottelee ihmisiä
niihin, jotka eivät itse osaa valmistaa perinteisiä käsitöitä ja niihin, jotka osaavat.
Duodi jakaa ihmisiä myös niihin, joilla on varaa ostaa perinteisiä käsitöitä ja niihin,
joilla puolestaan ei ole.
Tässä väitöskirjassa tutkin, miten erilaiset duodjin parissa toimivat viralliset
organisaatiot, yksittäiset käsityöntekijät ja yrittäjät rakentavat duodjin merkityksiä
ja mitä nämä merkitykset tarkoittavat duodjin kannalta. Olen kiinnostunut siitä,

1

Duodji har sin plats och den är ju stark i Sápmi, men samtidigt är ju duodji exklusivt, det kostar väldigt
mycket pengar och om man inte ha nån som syr eller om man inte själv syr så kostar det ju väldigt
mycket. Därför är duodji på ett sätt den exkluderande och det är ganska liten grupp av samer som har
råd, har tillgång till duodji. Vi vill jobba på ett inkluderande sätt, inkludera flera människor. (Stålka,
2013, artikkeli III, oma suomennos)
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miten duodji erilaisten puhetapojen ja käytäntöjen kautta rakentuu ja mitä erilaisin
määritelmin rakennettu duodji kertoo saamelaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta.
Tutkimus on saanut alkunsa huomioistani saamelaisessa yhteiskunnassa
tapahtuvista muutoksista ja ilmiöistä, joissa duodji on jollakin tavalla osallisena.
Muutosten juuret juontavat sota-aikaa seuranneeseen suomalaisen ja laajemmin
pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan muotoutumiseen ja modernisoitumiseen.
Vielä jälleenrakennusaikaan asti saamelaiset suvut ja perheet siirsivät yhdessä
toimien perinteistä muistitietoa eteenpäin ja elivät arkeaan luonnon ehdoilla, mutta
sota-ajan jälkeen uudenlaiset arvostuksen kohteet alkoivat verottaa saamelaista
kulttuuria. Elämä, joka aiemmin perustui poronhoitoon, kalastukseen ja muuhun
luonnontuntemukseen, hajosi erilaisiin kulttuurisiin erityisaloihin ja
ammattikuntiin, kuten poromiehiin ja käsityöläisiin. Käsitöiden tekeminen
vähentyi ja niiden arvostus heikkeni huomattavasti, kun uudet materiaalit ja uusi
esineistö tulivat helpottamaan saamelaisten arkea. (Aikio-Puoskari, 2010, s. 110.)
1970-luvulla alkanut voimakas elvytystoiminta onnistui kuitenkin kaikkialla
pohjoismaissa estämään saamelaisen kulttuurin sulautumisen valtakulttuureihin.
Duodjiaktivistit organisoivat näyttelyitä ja kursseja, joilla saamelaisten oma kiinnostus kulttuuriaan kohtaan saatiin jälleen kasvuun. Usko duodjin tulevaisuuteen
ja ammatillisiin mahdollisuuksiin oli kova ja duodjitoiminnan kehittämistyö hyvin
määrätietoista. (Somby, 2003; Lehtola J., 2006; Guttorm, 2010; artikkeli I.)
Duodjin järjestäytymisellä on ollut keskeinen merkitys siinä, että duodji on pysynyt
elävänä ja jatkuvana kulttuurin osana. Nykyään duodjiyhdistykset ja -oppilaitokset
sekä museot ja arkistot ovat olennainen osa saamelaista yhteiskuntaa. Ne ovat
keskeisessä asemassa käsityötaidon ylläpitämisessä, duodjin suojelussa ja
tunnetuksi tekemisessä sekä sen rahoituksessa.
Saamelaiset pitävät duodjin tekemistä ja uudistamista arvossa, ja duodjin
trendit, varsinkin saamenpukutrendit, vaihtuvat tiuhaan. Vanhoja perinteitä
pidetään kuitenkin yllä ja liian nopeaa muutosta duodjissa hillitään erilaisilla sosiaalisen kontrollin muodoilla. Duodjiin liittyy runsaasti erilaisia sanalaskuja,
sanontoja ja uskomuksia, joiden yhtenä tehtävänä on säädellä duodjin käyttöä.
Joskus metaforat ja sananlaskut eivät riitä, vaan duodji voi joutua kipakankin
keskinäisen kiistelyn kohteeksi. Saamelaiset tuntevat muun muassa sellaisen
termin kuin ”takkipoliisi”. Sillä tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta siitä, että
saamelaiset noudattavat pukeutumiseen liittyviä normeja. Takkipoliisit myös
jakavat ”rangaistuksia” heille, jotka normeja rikkovat. (Vars, 2006, s. 45.)
Huvittavaltakin kuulostavassa takkipoliisi-termissä on lopulta kysymys saamelaisen kulttuurin paikallisista ja sukuihin liittyvistä perinteistä ja käytännöistä, jotka
18

voivat olla yhteisöjensä ulkopuolisilta täysin näkymättömissä. Ne ovat
saamelaisten sosiaalisen elämän perustaa ja siten kulttuuria, jossa vanhat tavat ja
perinteet ovat elävästi läsnä sekä jatkuvassa vuorovaikutuksessa uusien tuulien ja
uusien merkitysten kanssa. (Dunfjeld, 2006; Somby, 2011; artikkeli II.)
Se, että duodjista on muodostunut niinkin tärkeä saamelaisen kulttuurin
symboli, on tarvinnut tuekseen paitsi duodjia koskevia normeja ja ohjeistuksia,
myös erilaisia duodjin kaupallistamisen tapoja. Saamelaisten kiinnostus käsitöiden
tekoa kohtaan on suoraan vaikuttanut duodjimateriaalien tarjonnan
monipuolistumiseen ja niiden kulutuksen kasvuun. Duodji on aina ollut merkittävä
vaihdon väline ja turkiskauppa yksi tärkeimmistä saamelaisten kaupankäynnin
muodoista (Guttorm, 2010, s. 30). Duodjilla on ylläpidetty väärtisuhteita
esimerkiksi silloin, kun porojensa kanssa talvilaitumille muuttavat porosaamelaiset
asuivat talvet paikallisten suomalaisten taloissa ja maksoivat asumisestaan
poronlihalla ja käsitöillä (Länsman, 2004; Pennanen, 2016). Nykyään duodjin
kaupallistuminen on yhteydessä elintason nousuun ja saamelaisten mahdollisuuteen sijoittaa duodjiin enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Kaupallistuminen on
myös yhteydessä saamelaisiin identiteettiprojekteihin: ihmiset haluavat elvyttää
omaa kulttuuriaan ja rakentaa saamelaisuuttaan erilaisin symbolein, joista duodji
koetaan yhdeksi tärkeimmistä. (Hermansen & Gaup, 2016, s. 10–11.)
Se, miten duodji milloinkin määritellään, riippuu ajasta ja paikasta; se on
jatkuvan merkityskamppailun kohteena. Duodjin merkityksillä tarkoitan tässä
tutkimuksessa erilaisten käsin kosketeltavien, silmällä havaittavien ja kielellisten
symbolien verkostoa, joka järjestää ja järjellistää maailmaa sekä tarjoaa ihmisille
erilaisia rooli- ja käyttäytymismalleja. Kun merkitykset ovat symbolisen kamppailun kohteena, johtuu se siitä, ettei itsestään selviä merkityksiä ole. Ne ovat alttiita muutokselle, ja sitä ne jatkuvasti tekevätkin (Lehtonen, 1996, s. 20–21). Tutkimuksessani kiinnitän huomiota siihen, millä tavalla merkityskamppailuja käydään
ja minkälaisia seurauksia niistä on duodjille, duodjintekijöille sekä saamelaiselle
yhteiskunnalle.
Tarkastelen duodjia sosiaalisen normin ja kaupallisen brändin kautta. Ne
rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin, että normit liittyvät duodjin
hallinnan ja säätelyn mekanismeihin ja brändit kaupallisiin tavoitteisiin.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten duodjin kautta voidaan tarkastella
saamelaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja miten duodji yhteiskunnassa toimii. Saamelaisella yhteiskunnalla tarkoitan erilaisten poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten
järjestelmien ja instituutioiden kokonaisuutta, jonka toiminta lähtee saamelaisten
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tarpeista ja lähtökohdista. Saamelainen yhteiskunta ei ole erillään kansallisvaltioiden järjestelmistä, vaan kiinteä osa niitä.
Tutkimukseni rajautuu pohjoissaamelaiselle alueelle Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa. Saamelainen yhteiskunta, josta tutkimuksessa puhun, tarkoittaa siten
yhteiskuntaa pohjoissaamelaisesta näkökulmasta, mutta kysymykset normeista ja
niiden kontrollista sekä saamelaisten kuluttamisesta koskevat yhtä lailla muitakin
saamelaisryhmiä. Ajallinen rajaus sijoittaa tutkimukseni 1970-luvun etnopolitiikan
jälkeiseen aikaan, jolloin saamelainen yhteiskunta institutionalisoitui voimakkaasti.
Tuolloin saamelaisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat sekä taloudellisen,
poliittisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin rakentamisen käytännöt saivat nykyiset
muotonsa. (Stordahl, 1996; Valkonen, 2009; Lehtola & Länsman, 2012.)
Väitöskirja jakaantuu kolmeen julkaistuun artikkeliin ja niitä yhdistävään
johdantoon. Artikkelit toimivat väitöskirjan empiirisenä osana eli ne havainnollistavat niitä käytäntöjä, joilla duodjia merkityksellistetään. Artikkeli I tutkii
muodollisen duodji-instituution vaiheita sekä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet
nykykäsitykseen duodjista saamelaisen perinteen osana ja saamelaisuuden symbolina. Muodollinen duodji-instituutio ylläpitää ja tuottaa duodjinormeja, ja normit
puolestaan vahvistavat muodollisten instituutioiden yhteiskunnallista asemaa.
Artikkeli II tarkastelee käsityöntekijöiden näkökulmasta duodjinormien
sosiaalista kontrollia eli sitä, mihin kontrolli duodjin kautta kohdistuu ja miten
käsityöntekijät kontrolliin reagoivat. Duodjikontrollia tutkimalla päästään käsiksi
normeihin, joita duodjin kautta ylläpidetään. Duodjikontrolli ilmentää siten myös
saamelaisten kulttuurisia tapoja ja käytäntöjä.
Artikkeli III käsittelee duodjiyritysten brändejä. Duodjiyritykset reagoivat
saamelaisissa yhteisöissä tapahtuviin muutoksiin ja rakentavat brändejään eli
yritysfilosofiaansa käyttämällä hyväkseen ympäröivää kulttuuria. Duodjibrändit
palautuvat kulttuurisiin normeihin, koska normit ja niiden kontrolli rakentavat
brändin tarinaa.
Tutkimus etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.

Miten duodji-instituutio on rakentunut ja miten se tuottaa duodjin merkityksiä?
Mikä merkitys duodjin sosiaalisilla normeilla ja kaupallisilla brändeillä on
tässä prosessissa?
Artikkeli I: Miten muodollinen duodji-instituutio rakentaa saamelaisten
kansallista identiteettiä?
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Artikkeli II: Miten duodjintekijöiden kokemuksen mukaan saamelaisyhteisö
kontrolloi duodjia?
Artikkeli III: Minkälaisia brändejä duodjiyritykset rakentavat?
Ensimmäinen pääkysymys aukaisee duodjin eri puolia institutionalisoituneena
kulttuurin osana sekä sosiaalisena toimintana. Duodji ei ole pelkästään saamelaisen
todellisuuden toisinto tai symboli, ja siksi ensimmäisen pääkysymyksen tavoitteena
on osoittaa duodji-instituution keskeinen asema saamelaisessa yhteiskunnassa sekä
kytkeä duodji osaksi saamelaisen yhteiskunnan rakentumista ja rakentamista. Tämä
näkökulma on jäänyt saamentutkimuksessa varsin vähälle huomiolle. Toinen
pääkysymys liittyy siihen oletukseen, että duodjiin kytketyt sosiaaliset normit ja
kaupalliset brändit ovat saamelaisten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
rakentuneita tapoja kommunikoida myös valtayhteiskunnan kanssa. Sitä, miten
tämä vuorovaikutus käytännössä tapahtuu, eritellään alakysymyksissä, jotka ovat
artikkeleiden pääkysymyksiä. Työni perusajatus on seuraava: tutkimalla sitä, missä
yhteyksissä duodjin normit tulevat esille ja miten niitä kontrolloidaan sekä sitä,
minkälaisin kulttuurisin mallein duodjin brändejä rakennetaan, voidaan porautua
saamelaisen yhteiskunnan rakenteisiin, muutoksiin, valtasuhteisiin ja tapoihin
määritellä duodjia.
Väitöskirjani johdanto rakentuu niin, että luku 2 esittelee tutkimuksen
keskeiset käsitteet, sen sijoittumisen aikaisempaan tutkimukseen, teoreettisen viitekehyksen, aineiston sekä menetelmät. Luku 3 laajentaa artikkeleiden taustoja ja
tarkastelee lähemmin muodollista duodji-instituutiota. Luvussa 4 esittelen
artikkelit lyhyesti. Luvussa 5 päätän väitöskirjani pohtimalla tulosten
vaikuttavuutta sekä suuntaan katseen kohti jatkotutkimusaiheita.
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2

Teoreettiset ja metodologiset valinnat

Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni keskeisimmät käsitteet eli duodjin, duodjiinstituution sekä normin ja brändin. Avaan duodjitutkimusta, joka on alkanut saada
sijaa saamentutkimuksen kentällä. Tuon esille tutkimuksia, jotka vaikuttavat tämän
työn taustalla. Tutkimukseni liittyy suomalaisessa muotoilututkimuksessa
käytävään keskusteluun muotoilun merkityksestä kansallisen identiteetin ja jopa
talouden rakentamisessa. Tässä luvussa kerron lisäksi tutkimuksen metodologisista
valinnoista sekä teoreettisesta viitekehyksestä eli sosiaalisesta konstruktionismista,
joka yhdistää kaikkia tutkimusartikkeleitani. Luvun lopussa käsittelen
tutkimukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä.
2.1

Keskeiset käsitteet

Duodji
Tutkimus käsittelee saamelaista käsityötä, duodjia. Se on läsnä aiheena, josta
puhutaan sekä diskurssina, joka rakentaa todellisuutta. Duodji on saamelaisten
tekemää käsityötä, jonka muotoilu, materiaalit ja käyttötavat riippuvat saamelaisten
elinalueiden ekologisista ja sosiaalisista olosuhteista. Koska duodji on kulttuurinen
esine eli sen merkitys rakentuu juuri saamelaisessa kontekstissa ja saamelaisten
ajattelumallien ja perinteiden pohjalta, sitä on helppo kutsua myös toiminnaksi;
erilaisten valmistus- ja käyttöprosessien myötä rakentuvaksi esineeksi. Valmiin
esineen lisäksi duodjin tekeminen itsessään sekä kaikki siihen liittyvä toiminta ja
tietotaito koetaan saamelaisessa kulttuurissa arvoksi sinänsä. (Guttorm, 2010, s.
19–22; Triumf, 2004, s. 3.)
Duodji on käytännöllistä, koska se liittyy saamelaisten arjessa selviytymiseen.
Ihmisen oli pärjättävä kovissa ja ankarissa olosuhteissa, joten käsityötaito oli
ehdoton elämän edellytys. Tämän vuoksi luonnonolosuhteet tuli tuntea ja ympärillä
olevista materiaaleista oli osattava muotoilla tarkoituksenmukaiset esineet ja
vaatteet. Tämä pärjäämisen näkökulma on kuitenkin käytännössä muuttunut
viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutokset saamelaisten elinolosuhteissa ja
elintavoissa ovat vaikuttaneet siihen, että enää ei ole välttämätöntä osata esimerkiksi kaikkia vaatetukseen liittyviä taitoja.
Pärjääminen ei tarkoita pelkästään tarkenemista erilaisissa olosuhteissa, vaan
se liittyy myös ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin
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(Guttorm, 2010, s. 19–20). Duodjiin liittyvällä sosiaalisella pärjäämisellä viitataan
siihen, miten ihmiset osaavat käyttää ja ymmärtää duodjin erilaisia koodeja sekä
ymmärtää duodjin normeja ja niiden kontrollointia. Duodjin sosiaalinen merkitys
tiivistyy nykyaikana erityisesti saamenpukuun, koska sitä käytetään paljon ja koska
siihen liittyy paljon ihmisten omaan sukuun kuuluvia tapoja. Saamelaisten
keskuudessa vallitsevan näkemyksen mukaan duodjitieto välittää saamelaisten
tapoja ajatella elämästä, luonnosta ja ihmisistä.
Kirjallisuudentutkija Harald Gaski (1997, s. 10) käyttää käsitettä sámi vuohki,
saamelainen tapa, tarkoittaessaan saamelaisten arkipäivän toimia ja tapaa hahmottaa maailmaa. Sámi vuohki viittaa lisäksi siihen, miten ihmiset arvojensa ja
asenteidensa puitteissa järjestävät elämänsä yhteistyössä muiden kanssa. Gaskin
mukaan sámi vuohki voisi vastata nykyistä kulttuurin käsitettä, jonka Ulla AikioPuoskari (2010, s. 109–110) ymmärtää modernin maailman tapana jaotella
maailma erilaisiin kategorioihin, jollaisiin perinteinen saamelainen kulttuurikin on
alkanut hajota. Sámi vuohki on kokonaisuus, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli
varmistaa selviytyminen ja toimeentulo vaihtelevissa luonnonolosuhteissa. Sámi
vuohki tarkoittaa myös sosiaalista pohjaa: jokaisella oli tietty paikkansa ja
tehtävänsä maailmassa. (Aikio-Puoskari, 2010, s. 109–110; Gaski, 1997, s. 10.)
Saamenkielinen duodji2 alkoi vakiintua valtakieliin, saamelaispolitiikkaan ja
lopulta tutkimukseen vuoden 1980 jälkeen, kun Pohjoismainen saamelaisneuvosto
(myöh. Saamelaisneuvosto) päätti saamelaiskonferenssissa ottaa käyttöön
saamelaisen käsityön aitouden takaavan Sámi Duodji -tuotemerkin (Dunfjeld, 2002,
s. 68). Gunvor Guttorm varoittaa, että duodjin valtakieliset käännökset, kuten
suomen kielen käsityö, ruotsin kielen slöjd ja norjan kielen håndarbeid, voivat
lokeroida duodjin sellaisiin arvojärjestelmiin, jotka eivät pohjaudu saamelaiseen
todellisuuteen. Valtakieliset käsitteet saattavat kantaa kansallisten ideologioiden
painolastia, joka häivyttää taka-alalle saamelaisten omat arvot ja merkitykset.
Saamenkielisen duodjin käyttö on siten tärkeä koloniaalisten käytänteiden ja
ajattelumallien purkamiskeino. (Guttorm, 2014, s. 41–42; 2015, s. 63.)
Taidehistorioitsija Hanna Horsberg Hansen (2016) on jopa sitä mieltä, että
duodjia on mahdotonta kääntää muille kielille ilman, että se menettää saamelaiskulttuurille ominaisia kokonaisvaltaisia merkityksiä. Duodji sisältää hänen mu-

2

Duodji on pohjoissaamea. Koltansaameksi se on tuâij, inarinsaameksi tyeiji, luulajansaameksi duodje,
eteläsaameksi duedtie tai vætnoe, gildininsaamekis tu´jj ja turjansaameksi tijje. (Guttorm, 2010, s. 14–
15.)
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kaansa omanlaistensa valmistustekniikoiden lisäksi pyhän ja maallisen dynamiikkaa eli henkisiä ulottuvuuksia, jotka perustuvat muun muassa saamelaisten
vanhaan maailmankuvaan. Duodjin eri ulottuvuuksien ilmaiseminen muilla kielillä
ei siis välttämättä vastaa sitä, miten saamelaiset kyseiset ulottuvuudet ymmärtävät.
(Horsberg Hansen, 2016, s. 243.) Myös taidehistorioitsija Irene Snarby (2014)
määrittelee duodjin prosessina, joka rakentuu ihmisen luovuudesta, luonnon ja
materiaalin tuntemuksesta sekä materiaalin muokkaamisesta valmiiksi esineeksi.
Tämä prosessi kytkeytyy saamelaisten identiteettiin, henkisyyteen sekä sielullisiin
kokemuksiin. (Snarby, 2014, s. 16.)
Tällä kokonaisvaltaisella eli holistisella duodjilla tarkoitetaankin juuri
saamelaisen maailmankuvan olemassaoloa duodjissa. Duodjitutkija Maja
Dunfjeldin (2006) mukaan saamelaisten maailmankuva muodostui esikristillisellä
ajalla ihmisten kokeman pyhän ja arkipäiväisen sekä sosiaalisen ja
henkilökohtaisen maailman välille. Ihminen taituroi ja liikkui näissä maailmoissa,
joihin kuuluivat myös henget, jumalat ja pyhät paikat. Kaikki liittyi kaikkeen, ja
asiat arvotettiin sen kautta, miten ihminen oli parhaiten tasapainossa luonnon,
jumalien ja muiden ihmisten kanssa. Pienimmistä pienin koristeornamentti
puukonkahvassa oli yhtä merkityksellinen kuin väkevä jumaliin kohdistuva riitti,
sillä sekä pienillä yksityiskohdilla että laajoilla kosmisilla tapahtumilla oli
seurauksensa ja tarkoituksensa. (Dunfjeld, 2006, s. 45–47.)
Dunfjeld katsoo, että tämä maailmankatsomuksellinen lähtökohta on edelleen
olemassa eteläsaamelaisessa koristeluornamentiikassa, vaikkakin sen tulkinnat ja
merkitykset ovat muuttuneet muun muassa kristinuskon ja myöhemmin Norjan
kansallisvaltion vaikutusten vuoksi. Ajan ja paikan määrittelyllä onkin Dunfjeldin
mukaan keskeinen merkitys duodjin ja sen koristelun tulkinnoissa. (Dunfjeld, 2006,
s. 205.)
Arkeologi Eeva-Kristiina Harlinin ja kuvataiteilija Outi Pieskin Ládjogahpir –
sarvilakki -projekti (Harlin, 2017; Lakkala, West & Torikka, 2017) tuo kiinnostavan nykynäkökulman duodjin ajallisen ja paikallisen maailmankuvan dynamiikkaan. Saamelaisnaisten sarvilakki katosi käytöstä 1900-luvun alkuun mennessä,
mutta nyt lakkia elvytetään ja sen käyttöä tutkitaan projektissa, jota luonnehtii
tiedeyhteisön tutkimuksellinen ja saamelaisyhteisön sosiaalinen vuorovaikutus.
Projektissa yhdistellään erilaisten historiallisten arkistoaineistojen sekä nykyisen
sosiaalisen vuorovaikutuksen tuottamia tulkintoja, tutkimusmenetelmiä ja
käyttötapoja, mikä on omiaan myös muokkaamaan duodji-käsitteen merkityksiä.
Havaintojeni mukaan projektissa duodjia ei tarkastella erilaisten historiallisen
vaiheiden kautta lineaarisesti muotoutuneena ja uudelleen elvytettynä käsityönä,
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vaan sen sijaan duodji, sarvilakki, rakentuu kokemuksellisena esineenä, jossa ovat
läsnä sekä historiallisuus ja paikallisuus että nykyisyys ja menneisyys.
Tässä tutkimuksessa lähestyn duodjin kokonaisvaltaisuutta pikemminkin
poliittisena kuin maailmankatsomuksellisena lähtökohtana. Saamelaisen
maailmankuvaan liittyvät merkitykset ovat olemassa erityisesti käsityöllisessä
prosessissa. Tutkittaessa saamelaista yhteiskuntaa erilaiset poliittiset ja
taloudelliset valtasuhteet nousevat kuitenkin keskeisiksi. Näitä puolia tarkastelen
instituution käsitteen avulla.
Duodji-instituutio
Instituutiolla tarkoitan sosiaalista järjestystä tai ajattelumallia, jota ihmiset
säätelevät eri tavoin (Jepperson, 1991; Berger, Luckmann & Raiskila, 1994;
Lawrence, 2008.) Kutsun tätä duodjin kautta rakentuvaa saamelaisten todellisuutta
duodji-instituutioksi, jonka olen jakanut kolmeen tasoon: muodolliseen, sosiaaliseen ja kaupalliseen. Duodji-instituutioiden rajat eivät todellisuudessa ole selväpiirteisiä, vaan sisäkkäisiä, limittäisiä ja päällekkäisiä. Analyyttisenä apuneuvona
jako kuitenkin auttaa hahmottamaan niitä alueita, joiden sisällä ja rajoilla duodjia
määritellään ja joista käydään jatkuvaa merkityskamppailua.
Kuten artikkelissani I kuvaan, duodji muodollisena instituutiona koostuu virallisista järjestelmistä ja organisaatioista. Mudollisen duodji-instituution toiminta
perustuu lainsäädäntöön, jolloin se on kytköksissä kansallisiin ja kansainvälisiin
sopimuksiin ja sitoumuksiin, kuten WIPO:on, joka on YK:n Maailman henkisen
omaisuuden järjestö. Pohjoismaat ovat sitoutuneet henkisen omaisuuden suojeluun,
minkä vuoksi myös saamelaisten duodji kuuluu tämän suojan piiriin. (Guttorm,
2007; Nuorgam, 2009.) Muodollisen duodji-instituution muodostavat muun
muassa duodjioppilaitokset ja -yhdistykset, museot, arkistot, Sámi Duodji -merkki
(artikkeli I) sekä erilaiset poliittiset toimijat, kuten saamelaiskäräjät ja saamelaispuolueet, jotka ottavat kantaa, antavat lausuntoja ja tekevät päätöksiä duodjin
kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
Duodji sosiaalisena instituutiona liittyy kiinteästi saamelaisten arkeen ja arjen
vuorovaikutukseen. Duodjin oppiminen, opettaminen ja omaksuminen on perinteisesti tapahtunut suvun sisällä. Tämä on edelleen keskeinen saamelaisen sosiaalisen instituution tapa säädellä ja ylläpitää perinteitä. Vaikka monet nykysaamelaiset oppivat duodjinteon erilaisilla kursseilla, tapahtuu duodjin normien säätely
edelleen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sillä duodji on hyvin paikallista ja
vahvasti sukuihin sidottua. Alueelliset erot ja yhtäläisyydet duodjin ulkonäössä
26

riippuvat siitä, millä tavalla perinteinen tieto kussakin paikallisyhteisössä
ymmärretään.
Duodji kaupallisena instituutiona on kytköksissä saamelaisten elintason kasvuun ja vahvistuneeseen kulttuuri-identiteettiin. Näiden merkitys näkyy lisääntyneenä duodjin kulutuksena. Duodjiyrityksiä on perustettu runsaasti, ja sosiaalinen
media on helpottanut yritysten markkinointia, koska se on edullinen tapa saavuttaa
kohderyhmiä suhteellisen nopeasti. Kaupallisuudessa ei sinänsä ole mitään uutta,
koska duodji on iät ja ajat ollut vaihdon väline ja lisäansioiden lähde. (Antonsen &
Olsen, 1995; Hermansen & Gaup, 2016; Pennanen, 2016.) Uutta on sen sijaan
kaupallisuuden ja saamelaisen kulttuurin yhteen kietoutuminen. Duodjin
valmistaminen ja käyttäminen sekä duodjin markkinointi, ostaminen ja myyminen
ovat kaikki sidoksissa toisiinsa, jolloin kaupallisuuden ja kulttuurisen ilmaisun välistä rajaa ei ole kovin helppo havaita. Duodjin kaupallisen instituution
muodostavat yritykset, jotka myyvät duodjimateriaaleja, duodjia sekä duodjiin
liittyviä palveluita. Tähän kuuluvat myös esimerkiksi duodjiyhdistysten palvelut,
jotka toimivat kaupallisten ehtojen mukaisesti.
Duodjin normien ja brändien yhteen kietoutuminen liittyy kysymykseen siitä,
milloin duodji ei ole enää duodjia. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan ole
kiinnostunut rajojen piirtämisestä, vaan siitä, miten tätä rajaa tuotetaan ja missä
yhteyksissä. Duodjimuotoilu, duodjidesign ja taideduodji ovat nimityksiä, joilla
pyritään kytkemään duodjin muotoilu erilaisiin konteksteihin, yleensä kaupallisiin
sellaisiin. Myös se, kuka tai mikä institutionaalinen taho näitä käsitteitä käyttää,
vaikuttaa siihen, mitä niillä halutaan tarkoittaa. Oman mausteensa tähän
keskusteluun tuovat puoliteollisesti ja teollisesti valmistetut tuotteet.
Duodjin muodolliset, sosiaaliset ja kaupalliset instituutiot ovat päällekkäisiä ja
limittäisiä. Ne liikkuvat toistensa kentillä kaiken aikaa. Muodollisen duodji-instituution jäsenet edustavat usein omia saamelaisia yhteisöjään, joten sosiaalisen ja
muodollisen instituution välistä rajaa ei voida senkään vuoksi vetää kovin tarkasti.
Molemmat tarvitsevat lisäksi kaupallisen duodji-instituution markkinointiverkostoa eli kauppoja ja brändejä, jotka puolestaan tarvitsevat muodollisen duodjiinstituution sekä sosiaalisen duodji-instituution tukea. Seuraava kuvio
havainnollistaa duodji-instituutioiden yhteen kietoutumista ja limittäisyyttä.
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Kuvio 1. Duodji-instituution rakenne tässä tutkimuksessa.

Sosiaalinen normi
Tutkimuksessani tarkastelen duodji-instituutiota normien ja brändien kautta. Ne
ovat molemmat tapoja tuottaa duodjin merkityksiä, mutta niiden lähtökohdat ja
tavoitteet poikkeavat toisistaan jonkin verran. Normit liittyvät jokapäiväiseen
sosiaaliseen kanssakäymiseen, jossa sopivan ja epäsopivan rajoja säädellään.
Brändit ovat yritysten tapoja kertoa tarinoita vaikkapa juuri normeista ja erottautua
siten kilpailijoistaan.
Johdannon alussa esittämässäni ensimmäisessä sitaatissa Sámi Duodji -yhdistys korostaa luonnon ja sukuyhteyden merkitystä duodjin määrittelyssä. Duodjin
luonnonmateriaalit ja sukujen mukaiset koristelutavat ovat normeja, jotka viittaavat
luonto- ja sukuarvoihin. Normit ovat siten tiedon kriteerejä, jotka määrittelevät,
mitä pidetään normaalina ja tärkeänä kulttuurissa (Alasuutari, 2007, 70; Helén,
1995, 287). Pertti Alasuutari kirjoittaa, että inhimillinen todellisuus rakentuu rutiineista ja itsestäänselvyyksistä, joita hän kutsuu kulttuuriseksi alitajunnaksi. Rutiinit
tuottavat elämän ja kulttuurin perusolettamuksia, jotka mahdollistavat ihmisten
yhteistoiminnan, tekevät käyttäytymisestä ennustettavaa ja edesauttavat kulttuurin
siirtymistä seuraaville sukupolville. Toisin sanoen normit ovat sosiaalisen toiminnan näkymättömiä ja hiljaisia säätelymekanismeja, jotka nousevat esiin vasta, kun
niitä rikotaan; ne tulevat näkyviksi ihmisten reagoidessa normirikkomukseen. Kun
sosiaalinen järjestys perustuu lausumattomiin rutiineihin tai kirjoittamattomiin
sääntöihin, ovat ne muodostuneet niin luonnollisiksi tavoiksi ja käytännöiksi, että
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ihmiset säätelevät itse itseään ilman varsinaista sosiaalista kontrollia. (Alasuutari,
2007, s. 69, 80, 224; myös Berger ym., 1994; Hechter & Opp, 2001, xv.)
Tavat reagoida normirikkomukseen ovat kulttuurisesti värittyneitä: kontrolloinnin tavat ovat siis kulttuurisidonnaisia. Kulttuurilla tarkoitan tässä yhteydessä
tapoja, arvoja, asenteita ja kokemuksia, joita ihmiset jakavat yhteisesti. Ne ovat
sosiaalista, valikoitua ja muuntuvaa perinteistä tietoa, joka antaa asioille
eräänlaisen tulkinnallisen viitekehyksen, jonka puitteissa ihmiset kokevat ja tuottavat kulttuurista jatkuvuutta. (Anttonen, 2009, s. 3.)
Saamelaisessa kulttuurissa on lukemattomia duodjiin liittyviä normeja ja
niiden kontrolloinnin tapoja. Normit ja kontrolloinnin tavat muuttuvat kaiken aikaa.
Lievimmillään normikontrolli tarkoittaa erilaisia duodjiin liittyviä sanontoja tai
uskomuksia, joilla ohjaillaan duodjin tekemistä ja käyttämistä. Artikkelissani II
tulee esiin, että esimerkiksi duodjin nimeämisen avulla tehdään epäsuorasti eroa
hyväksyttävän ja vähemmän hyväksyttävän duodjin välille. Nimeämisen tapoja
ovat esimerkiksi duodjin saamat lisämääreet, kuten ”nokattomat nutukkaat”
tai ”omituinen puku”. Ankarimmillaan sosiaalinen kontrolli voi olla yhteisöstä
ulossulkemista tai suoranaista panettelua, jolloin kontrolli ja vallankäyttö on
silmiinpistävää ja suoraa. (Artikkeli II.)
Duodjin normit tulevat esiin myös institutionaalisten toimintojen kautta. Tutkimuksessani tärkeitä normien ylläpitäjiä ja kontrolloijia ovat muodollinen duodjiinstituutio ja sen tuottamat diskurssit. Esimerkiksi duodjikirjat ja duodjia koskevat
kannanotot tuottavat erilaisia duodjin normeja, jotka heijastelevat paitsi kulttuurisia
arvoja, myös institutionaalisen legitimaation muotoja ja valtaa. (Artikkeli I.)
Kaupallinen brändi
Brändit ovat kaupallisia tapoja tuottaa tarinoita yrityksestä, tuotteista sekä kulttuurista, jossa kaupalliset yritykset toimivat. Brändit ovat duodjin kaupallisen instituution osa, jonka tehtävänä ja olemassaolon ehtona on kuluttaminen esimerkiksi
saamelaiskulttuurin nimissä. Kaupallistumisella tarkoitan markkinatalouden tapaa
tuotteistaa sellaisia sosiaalisia tai kulttuurisia asioita, joita ei alun perin ole
tarkoitettu taloudellisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi. (Banet-Weiser, 2012, s. 4–5.)
Tutkimuksessani lähestyn kaupallisuutta alkuperäiskansan jäsenten itsensä
tuottamana kulttuurisena ja taloudellisena resurssina. Muun muassa Coronado
(2014) katsoo, että brändit ovat alkuperäiskansoille mahdollisuus kontrolloida
kulttuuriaan kaupallisessa kontekstissa. Tällöin brändit ja kulttuurin
kaupallistaminen liittyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja eettisen
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kaupankäynnin kysymyksiin erityisesti turismin ja kulutuksen kasvaessa. (Coronado, 2014, s. 12; myös Cole, 2007.) En tutkimuksellani niinkään osallistu
keskusteluihin
esimerkiksi
tavaramerkkisuojaan
liittyvistä
ongelmista,
kulttuurisesta omimisesta tai kaupallisesta hyväksikäytöstä. Sen sijaan tarkastelen
saamelaisten itsensä kertomia tarinoita niistä saamelaisia lähellä olevista asioista,
jotka he haluavat liittää omaan kaupalliseen toimintaansa. Nämä tarinat tiivistyvät
brändeissä, joita Banet-Weiser lyhyesti kuvaakin asiakkaille kerrottuina tarinoina
(Banet-Weiser, 2012, s. 4).
Erilaisten kaupallisen alan teorioiden avulla on tutkittu runsaasti muun muassa
brändin rakennusta ja sen hallintaa, markkinointikommunikaatiota ja imagoa (esim.
Kapferer, 1994; Aaker, 1996; Keller, 2003). Brändin ja kulttuurin välisissä
tutkimuksissa puhutaan usein brändikulttuurista, brand culture, jolla tarkoitetaan
kulutuksen, kulttuurin, historian ja erilaisten ideologioiden merkitystä tuote- ja
yritystarinoiden rakentamisessa. Brändin katsotaan sulautuvan ihmisten
jokapäiväiseen elämään saumattomasti, ja monissa kulttuurisissa ilmiöissä ja
liikkeissä brändit ovatkin keskeisellä sijalla. (Banet-Weiser, 2012, s. 4; Schroeder
& Salzer-Mörling, 2006, s. 1.)
Tähän tutkimukseen olen valinnut taloustieteilijän Douglas Holtin (2004, 2006)
kehittämän kulttuurisen brändin, cultural brand, käsitteen. Kulttuuriset brändit
sitoutuvat vahvasti ympärillä olevan kulttuurin arvoihin, mutta itse brändin arvoja
ei yritys- tai brändirakentaminen yksinään voi pysyvästi määritellä (Holt, 2006, s.
358). Kulttuuriset brändit ovat sellaisia, jotka ovat parhaiten onnistuneet
tiivistämään kulttuurin olennaiset myytit ja ilmiöt kiinnostavaksi tarinaksi. Ne
vetoavat ihmisiin, jotka haluavat ilmaista itseään elämäänsä ja kulttuuriinsa
liittyvillä tuotteilla ja tuotemerkeillä. Sen vuoksi kulttuuriset brändit rakentuvat
monipuolisista
kulttuurisista
elementeistä,
kuten
viihdekulttuurista,
kansalaisyhteiskunnan toiminnasta, politiikasta ja sosiaalihistoriasta. Sosiaalisina
ja kulttuurisina konstruktioina brändit siis edustavat niitä kulttuurin keskeisiä
arvoja ja asioita, joita ihmiset pitävät tärkeinä. (Hartmann & Ostberg, 2013, s. 889;
Holt, 2006, s. 359; Machin & Thornborrow, 2003, s. 454.)
Duodjibrändeillä tarkoitan tässä tutkimuksessa saamelaisten yrittäjien rakentamia brändejä, jotka liittyvät duodjin markkinoimiseen. Ne rakentuvat saamelaiskulttuurin tarinoista ja myyteistä, mutta myös muista ympäröivistä kulttuureista
sekä muista brändeistä. Ne muodostuvat yhteiskunnan muutosprosesseista, jotka
Holtin mukaan (2004, s. 210) ovat kulttuurisen brändin oleellisimpia polttoaineita.
Saamelaisten erilaiset identiteettiprojektit eli saamelaisuuden tuottamisen tavat
näkyvät myös duodjiyritysten brändeissä. Yritykset hyötyvät uusista asiakkaista,
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jotka haluavat panostaa duodjiin vahvistaessaan omaa kulttuurista identiteettiään.
Asiakkaat taas hyötyvät yrityksistä, jotka vastaavat tähän tarpeeseen ja usein
tarjoavat jotakin vielä enemmän: tarinoita, samaistumisen kohteita sekä mahdollisuuden yksilölliseen identiteettiperformanssiin. (Artikkeli III.)
2.2

Sijoittuminen aikaisempiin duodji- ja muotoilututkimuksiin

Ne saamentutkimuksen alat ja aiheet, jotka sivuavat omaa tutkimustani tai ovat sille
muuten läheisiä, tarkastelevat saamelaisen yhteiskunnan muutosprosesseja ja
erilaisia kulttuurisia kohtaamisia ja rajanvetoja. Tällaisia ovat muun muassa
tutkimukset, jotka käsittelevät merisaamelaisten identiteettineuvotteluja (Gaski, L.,
2000; Minde, 2000), saamelaisnaisten mediarepresentaatiota (Ledman, 2012),
suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisia (Lehtola, V-P., 2012), saamelaisten ja
Lapin matkailijoiden väärtisuhteita (Länsman, 2004), saamelaisuuden
rakentumista etnopoliittisen heräämisen jälkimainingeissa (Stordahl, 1996) ja
saamelaisuuden poliittisuutta (Valkonen, 2009). Kulttuuristen merkitysten
muuttumista on tutkittu myös eri saamelaistaiteen alojen, kuten musiikin (Graff,
2004; Jouste, 2011), kuvataiteen (Horsberg Hansen, 2010; Guttorm, 2014),
kertomaperinteen ja kirjallisuuden (Cocq, 2008; Hirvonen 1999), saamelaisen
nykyrunouden (Ahvenjärvi, 2017) ja teatterin (Lehtola, V-P. & Aikio, 2008)
näkökulmista.
Duodjitutkimus
Vahvimmin väitöskirjani kuuluu duodjitutkimuksen alaan, joka on osa monitieteistä nykysaamentutkimusta. Duodjitutkimuksille on luonteenomaista pyrkiä
ymmärtämään aikaisempien sukupolvien valintoja esimerkiksi duodjimateriaalien
ja muiden teknisten ratkaisujen suhteen. Sen tarkoituksena on myös ymmärtää
saamelaista ajattelua ja kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja. Duodjin merkitysten
tunnistamisen koetaan usein rakentavan duodjihistoriaa ja siten voimaannuttavan
saamelaisuutta. (Esim. Magga, L., 1995.)
Aikaisemmin duodjia ovat tutkineet lähinnä kansatieteilijät ja taidehistorioitsijat, jotka tarkastelivat duodjia yleensä materiaalisena kulttuurina ihmisten
arkipäivässä tai kansantaiteena eli jonkin kansan omaleimaisena taidemuotona.
Kansantaiteen käsitteellä haluttiin kuitenkin usein tehdä eroa rahvaan ja eliitin
taiteiden välille. Kansa ilmensi muuttumattomuutta, jopa naiiviutta, kun taas taideeliitti edusti kouluttautunutta ja kansankulttuurista erillään olevaa autonomista
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taidetta. Kansantaiteen kehyksessä duodji nähtiin usein sopimattomana kansallisen
taiteen rinnalle, vaikka duodjin visuaalisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta olisi
arvostettukin. (Araeen, 2000; Guttorm, 2001; Sokka, 2012.)
Vaikka duodjiopetusta on ollut saatavilla jo yli 70 vuotta, on duodjitutkimus
2000-luvun tuote, sillä vasta alkuperäiskansatutkimus 1990-luvulta lähtien on
mahdollistanut saamelaisten omien tulkintojen esilletulon myös duodjin saralla.
(Guttorm, 2014; Lehtola, V-P., 2005.) Duodjista on tehty Suomessa lukuisia
gradututkielmia niin Oulun yliopistossa (Magga, M., 2002; Somby, 2003; Magga,
S-M., 2010; Mattanen, 2017;) kuin Lapin yliopistossakin (mm. Niemelä, 1997;
Guttorm, 2002; Nuorgam, 2009; Kugapi, 2014). Duodjitutkimusta on tehty
luonnollisesti myös Saamelaisessa korkeakoulussa Norjassa (mm. Eira, 2004;
Triumf, 2004; Eriksen, 2015; Gaup, 2015; Magga, M., 2015: Spiik Skum, 2015;
Påve Idivuoma, 2017).
Ensimmäiset väitöskirjat duodjista olivat Maja Dunfjeldin Tjaalehtjimmie.
Form og innehhold i sørsamisk ornamentikk (2001/2006) ja Gunvor Guttormin
Duoji bálgát - en studie i duodji. Kunshåntverk som visuell erfaring hos et urfolk
(2001). Molemmat on kirjoitettu Tromssan yliopiston eli nykyisen Norjan arktisen
yliopiston taidehistorian oppiaineeseen. Ne ovat osa laajempaa kriittistä tutkimuslinjaa, joka 1980-luvulla alkoi kyseenalaistaa länsimaisten taideinstituutioiden
vallankäyttöä ja joka levisi taidehistorian piiristä alkuperäiskansojen taiteiden
tutkimukseen. Jälkikoloniaalisen taiteentutkimuksen mukaan länsimaiset taideinstituutiot ovat olleet määräävässä asemassa Euroopan ulkopuolisten kansojen taiteen
määrittelyssä. Taideinstituutioiden on katsottu marginalisoivan ja sivuuttavan eivalkoisten, ei-eurooppalaisten ja alkuperäiskansojen taiteet ja näiden kulttuuriset
erityispiirteet. (Araeen, 2000, s. 5–6; Horsberg Hansen, 2010, s. 86.)
Dunfjeld ja Guttorm toivat ensimmäistä kertaa tieteelliseen keskusteluun saamelaisten itsensä tekemää duodjitutkimusta. He eivät tarkastele duodjia länsimaisen taidehistorian tai kansantaiteen näkökulmista, vaan duodji asetetaan saamelaisten omiin konteksteihin, elinolosuhteisiin, maailmankuviin, tapoihin ja normeihin. Dunfjeld tutkii eteläsaamelaisen Njaarken alueen luukaiverrusten sekä helmija tinalankakirjailujen symboliikkaa ja kommunikaatiota 1600-luvun puolestavälistä 1900-luvun alkuun. Hän analysoi koristeluornamentiikkaa suhteessa paikallisen saamelaisyhteisön maailmankuvaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Hän käyttää
analyysinsa tukena alueen nykyisiä käsityöntekijöitä ja omaa isäänsä, jolla oli
paljon tietoa alueen historiasta, ihmisistä ja duodjista. Dunfjeldin
tutkimusmetodissa yhdistyvät hiljaisen ja suullisen tiedon tulkinnat sekä
semiotiikka, joka tutkii merkkijärjestelmiä.
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Guttorm tarkastelee väitöskirjassaan duodjin sosiaalisia, kulttuurisia sekä
muotoiluun liittyviä muutoksia náhppin eli poron lypsyastian kautta. Guttormin
tutkimus on siinä mielessä lähellä omaani, että se lähestyy náhppin merkitysten
muuttumista juuri duodjin institutionalisoitumisen seurauksena. Tutkimuksesta käy
ilmi, náhppin siirryttyä perinteisestä yhteisöllisestä kentästä uuteen
institutionalisoituneeseen kenttään sen merkitys on muuttunut perinteisestä
yhteisöllisestä esineestä symboliseksi, osin kaupalliseksi tuotteeksi. Silti se koetaan
tärkeänä saamelaiskulttuurin perinteisen tiedon tuottajana. (Kts. Oskal, 2004.)
Guttorm (2004, 2013, 2014, 2015) on sittemmin perehtynyt muun muassa
duodjintekijän omaan reflektioon duodjin valmistusprosessissa sekä siihen,
minkälaista saamelaiskulttuurista tietoa reflektio voisi tuottaa. Artikkelissaan
Contemporary duodji. A personal experience in understanding traditions (2015)
Guttorm pohtii entisajan saamelaisnaisen käsitöiden ja erityisesti neuletöiden
merkitystä saamelaisnaisen identiteetin rakentajana. Päästäkseen sisälle entisajan
naisten ajattelutapoihin Guttorm käyttää neuletekniikkaa ja neulomista ruumiillisen,
omakohtaisen kokemuksen muodostamisessa.
Samantapaista omakohtaista, kokonaisvaltaista kokemusta hyödyntää myös
Maarit Magga tutkielmassaan Vásihit báikki. Sággon govat muitalit (2015). Magga
asettuu itse tutkielmansa tutkimuskohteeksi: hän tarkastelee omaa työskentelyään
ja reaktioitaan erilaisiin intuitiivisiin kokemuksiin. Tutkimuksen kehyksenä on paikan käsite sekä duodjintekijän suhde paikkoihin, jotka ovat olleet Maggan suvulle
tärkeitä. Paikkoihin liittyvät unet, näyt, kerrotut tarinat ja omakohtaiset kokemukset
sulautuvat kokonaisuudeksi, joka siirtyy duodjiin aiheina ja tekniikkana.
Myös Seija Risten Somby nostaa esiin ruumiillisen kokemuksen merkityksen
kulttuuriantropologian alaan liittyvässä artikkelissaan Rituaaliset ruumiit –
saamelaisnuorten
pukeutuminen
konfirmaatiossa
(2011).
Saamelaisen
konfirmaationuoren identiteettiin vaikuttavat pukeutumisen lisäksi erilaiset ääni-,
näkö- ja hajuaistimukset: se, miltä liikkuminen kuulostaa, miltä pukeutuminen
näyttää ja miltä luonnonmateriaaleista tehdyt vaatteet tuoksuvat. Kirkollinen
rituaali, jossa nuoret, heidän sukulaisensa ja muu kirkkoväki osallistuvat
vuorovaikutukseen, on yhteisöllinen kokemus, joka vahvistaa nuoren saamelaista
identiteettiä. Sombyn mukaan tapahtuma myös sosiaalistaa nuorta niihin
konfirmaatiopukeutumisen normeihin sekä kontrollitapoihin, pääasiassa katseisiin,
joita kirkkoväki kohdistaa alttarilla seisoviin nuoriin ja sitä kautta nuoren koko
sukuun. (Somby, 2011, s. 8, 11–12.)
Vuokko Hirvonen tarkastelee sukupolvien ja sukupuolien merkitystä duodjissa
väitöskirjassaan Saamenmaan ääniä – Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi (1999).
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Hän painottaa naisidentiteetin ja naissubjektiuden suhdetta, jota käsityötaito ja
siihen liittyvät perinteet määrittelevät (Hirvonen, 1999, s. 184). Hirvosen mukaan
perinteinen saamelainen kasvatus- ja sukupuolijärjestelmä eriyttää työnjakoa ja
ihmisten käyttäytymistä, mutta myös selkiyttää malleja, joiden avulla saamelaiset
tuntevat ja osoittavat olevansa osa yhteisöä. Hirvosen tutkimuksesta käy ilmi, että
suhtautuminen siihen, mitä saamelainen yhteisö odottaa duodjiin liittyviltä
sukupuolinormeilta, vaihtelee sukupolvittain. Ennen sotia eläneet naiset
suhtautuivat duodjin sukupuolittuneisiin käytäntöihin normaalina sosiaalisena
toimintana, kun taas suurten ikäluokkien naiset kokivat sukupuolinormit ja
vaatimukset duodjitaidoista ahdistavina. Vielä nuorempi sukupolvi kokee
perinteiset sukupuoliroolit arvona, jota halutaankin ylläpitää ja vahvistaa.
(Hirvonen, 1999, s. 179, 182, 186.)
Kaikki edellä mainitut tutkimukset ovat vaikuttaneet siihen, millä tavalla
ymmärrän duodjin osana saamentutkimusta ja saamelaista kulttuuria. Tutkimuksia
yhdistää tapa problematisoida duodjia saamelaisuuden tuottajana. Ne myös tuovat
saamelaisen kulttuurin omaa näkemystä duodjiin. Mielestäni tutkimukset eivät
kuitenkaan ota tarpeeksi huomioon ympäröivän valtayhteiskunnan vaikutuksia
saamelaiseen käsityöhön, sillä duodjimateriaalit, valmistus- ja käyttötavat sekä
duodjin merkitykset ja niihin liittyvät diskurssit rakentuvat myös valtayhteiskunnan
vaikutuksesta. Tämä ei tarkoita sitä, että duodji menettäisi ”saamelaisuuttaan”,
vaan pikemminkin päinvastoin: duodjin vahvuus perustuu juuri saamelaisten
kykyyn soveltaa uutta tietoa vanhaan niin, että se tapahtuu saamelaisten omista
lähtökohdista ja tarpeista käsin. Näkökulmia ja näkemystä valtayhteiskunnan ja
duodjin
välisen
suhteen
tarkasteluun
olen
saanut
pohjoismaisen
muotoilututkimuksen kautta.
Muotoilututkimus ja duodji
Muotoilututkimuksella on Suomessa suhteellisen pitkät perinteet johtuen
suomalaisen muotoilu- ja arkkitehtikoulutuksen historiasta sekä suomalaisen
muotoiluteollisuuden vahvasta asemasta maailmalla 1940-luvulta 1960-luvulle.
Muotoilualan tutkimus on kuitenkin vasta 2000-luvulla ohjautunut tekniikan ja
käytön tutkimuksista myös muotoilun diskurssien, mielikuvien ja kulttuuristen
rakennelmien tutkimiseen. (Ryynänen, 2009, s. 15–17.)
Tutkimukseni osallistuu suomalaisessa muotoilututkimuksessa käytävään
keskusteluun, jossa muotoilu nähdään osana suomalaisuuden rakentamista.
Väitöskirjani kannalta tärkeitä tutkimuksia ovat olleet ne, jotka tarkastelevat
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muotoilun estetiikkaan liitettyjä moraalisia merkityksiä, jotka lähemmin
tarkasteltuna saavat kansallisen identiteettiprojektin piirteitä. Varsinkin hyvän
maun ja kansallisen omaleimaisuuden problematiikat ovat tuntuneet tutuilta, koska
itse olen monesti törmännyt kysymykseen siitä, mikä luokitellaan hyväksi tai
aidoksi duodjiksi. Kansallisella omaleimaisuudella tarkoitetaan usein sellaisia
piirteitä, joiden oletetaan olevan kansalliselle muotoilulle tyypillisiä.
Taidehistorioitsija Harri Kalha analysoi suomalaisen muotoilun kultakaudella
eli 1950-luvulla tehtyjä, omaleimaisuutta tuottavia kirjoituksia väitöskirjassaan
Muotopuolen merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi:
mielikuvat, markkinointi, diskurssit (1997). Kalha toteaa, että suomalainen
omaleimaisuus rakennettiin muotoilunäyttelyiden arvosteluissa ja muissa
teksteissä retorisin keinoin niin, että konkreettisiin esineisiin assosioitiin erilaisia
tunteisiin vetoavia piirteitä. Kansalliseen kulttuuriin, luontoon ja luonteenpiirteisiin
liittyviä kuvauksia kierrätettiin ilman, että niillä välttämättä oli todellista yhteyttä
teksteissä käsiteltyihin esineisiin. (Kalha, 1997, s. 28, 268, 273.)
Kalhan mukaan taideteollisuusnäyttelyihin valikoitui esineistöä, jonka tarkoituksena oli esitellä suomalaisuutta puhtaimmillaan, vaikka suomalaisten arki oli
kaukana 1950-lukujen muotoilunäyttelyistä. Esineistöön liitettiin luontoa ja aitoa
suomalaisuutta kuvaavia määritelmiä, vaikka näyttelyissä esiteltiin elitististä
taidekäsityötä, joka ei edustanut koko kansaa. Näyttelyesineet ja niitä koskevat
omaleimaisuusdiskurssit kytkeytyivät yhtäältä sodan jälkeiseen suomalaisuuden
projektiin, toisaalta kulttuuripolitiikkaan ja kaupallisuuteen osana teollisuuden
markkinointia. (Kalha, 1997, s. 272–274.)
Ruotsalainen aatehistorioitsija Gunnela Ivanov (2004) on tehnyt samansuuntaisia päätelmiä tutkimuksessaan Vackrare vardagsvara – design för alla? Ivanovin
mukaan ruotsalaisen taideteollisuusliikkeen tuottaman hyvän maun määritelmän
haluttiin ilmentävän ruotsalaisten kansallista moraalia ja tasa-arvoa. Ruotsissakin
kauniimman arkitavaran määritelmät olivat vahvasti yhteydessä kasvavan huonekaluteollisuuden tarpeeseen nostaa tuotantoaan sekä markkinoida kodin sisustusta
ja muotoilua suuremmalle yleisölle. Muotoilun kauneus ja yksinkertaisuus legitimoitiin yhdistämällä nämä arvot ihmisten arkipäivän elämään, jolloin kansan moraalin ja hyvän maun katsottiin kohoavan. (Ivanov, 2004, s. 107.)
Väitöskirjassaan Suomi muotoilee unelmien kuvajaisia diskurssien vallassa
muotoilututkija Vuokko Takala-Schreib (2000) käsittelee Kalhan esittelemien
myyttisten diskurssien käytännön vaikutuksia nykymuotoiluun. Takala-Schreibin
mukaan suomalaisen omaleimaisuuden sisältöjä rakensivat itseasiassa ulkomaalaiset toimittajat, jotka kirjoittivat 1950-luvulla Milanon triennaalin yhteydessä
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suomalaisista näyttelyesineistä. He kuvasivat modernin suomalaisen muotoilun
ominaisuuksia, kuten luonnonläheisyyttä ja yksinkertaisuutta. Näitä samoja
muotoilun omaleimaisuuden kriteerejä kierrätettiin myös 1980-luvun Suomi
muotoilee -näyttelyissä. Kierrättäjinä olivat erilaiset muotoilun portinvartijat, kuten
näyttelyitä tuottava Design Forum. Portinvartijoilla oli valta kontrolloida sitä, ketkä
voitiin hyväksyä näyttelyihin ja julkaisuihin. Kontrolli oli hienovaraista. Se ilmeni
esimerkiksi näyttelytoiminnan rakenteisiin valettuina tapoina puhua muotoilusta.
(Takala-Schreib, 2000, s. 289.)
Omaleimaisuuden vaatimus on Takala-Schreibin mukaan niin vahva, että se
vaikuttaa edelleen yksittäisten muotoilijoiden omiin unelmiin ja visioihin.
Muotoilija itse ei voi yksinään antaa merkityksiä esineilleen, vaan merkitykset
rakentuvat diskursseissa, joita muotoilun auktoriteetit tuottavat, ylläpitävät ja
kierrättävät. Takala-Schreibin mielestä muotoiludiskursseilla on valtaa rajoittaa ja
rajata muotoilua Suomessa. Nämä diskurssit vaikuttavat esimerkiksi siihen, ketkä
ovat vakavasti otettavia ”tähtimuotoilijoita” ja ketkä ”rivimuotoilijoita”. (TakalaSchreib, 2000, s. 43–44, 291–293.)
Edellä esitetyt muotoilututkimukset liittyvät väitöskirjaani kahdella tavalla.
Ensinnäkin ne nostavat esiin myyttien vahvuuden silloin, kun muotoilun
omaleimaisuutta tuotetaan kansallisten tavoitteiden legitimoimiseksi. Myyteillä
viittaan Ronald Barthesin näkemykseen luonnollistuneista diskursseista, joiden
todellisuus on ikään kuin tyhjennetty historiasta, minkä seurauksena myytin kohde
alkaa kertoa uutta historiaa. Myytti saa siis alkunsa historiasta, mutta se ei kerro
historiaa sellaisenaan, vaan on vain yksi asioiden merkityksellistämisen muoto.
(Barthes, 1994, s. 173.)
Kun saamelaiset etnopolitiikan aktiiviaikoina 1970- ja 1980-luvuilla alkoivat
määritellä saamelaisuutta, se tapahtui osaksi tuottamalla myyttiä saamelaiskulttuurin yhtenäisyydestä. Kulttuurisella ja mentaalisella samanmielisyydellä haluttiin
vahvistaa saamelaisten asemaa vähemmistöön kuuluvina poliittisina toimijoina.
Tämä strategisen essentialismin (Spivak 1993) muoto korostaa yleensä alisteisessa
asemassa olevan ryhmän yhtenäistä identiteettiä ja sivuuttaa niiden eroavaisuuksia,
kun tavoitteena on kohentaa ryhmän asemaa valtakulttuurien puristuksessa.
(Mathisen, 2004, Valkonen, 2009.)
Tutkimuksessani muodollisen duodji-instituution tuottamat merkityksellistämisen tavat palautuvat strategisen essentialismin kautta erilaisten
myyttien olemassaoloon. Yksi tällainen on kirjoittamattomien sääntöjen diskurssi
(artikkeli I), jonka tarkoituksena on korostaa saamelaisen yhteisön kollektiivista
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ymmärrystä duodjiperinteen sisällöstä. Todellisuudessa perheisiin, sukuihin, alueisiin ja kielellisiin erityisyyksiin liittyvät duodjin normit, niiden olemassaolon syyt
ja kontrolloinnin muodot voivat olla toisistaan hyvin poikkeavia. Kirjoittamattomien sääntöjen diskurssia eivät kaikki saamelaiset jaa eivätkä välttämättä edes
tunnista.
Toinen väitöskirjani kannalta oleellinen muotoilututkimuksen näkökulma
liittyy muotoilun portinvartijoihin, sillä myös duodji-instituutio on
asiantuntijajärjestelmä. Perinteisen saamelaisen tiedon yhteydessä puhutaan
kulttuurinkantajista, joilla on tietoa ja taitoa jollakin kulttuurin osa-alueella. He
hallitsevat, muistavat ja pystyvät siirtämään eteenpäin kulttuurin elinvoimaisuuden
kannalta keskeisiä asioita. Asiantuntijat määrittelevät, mikä on siirtämisen arvoista
perinnettä ja tekevät valintoja siitä, mikä katsotaan edustavaksi käsityöksi.
(Assmann
&
Czaplicka,
1995;
Porsanger
&
Guttorm,
2011.)
Institutionalisoitumisprosessin myötä tiedon ja perinteen portinvartijuus on yhä
vahvemmin siirtynyt muodolliselle duodji-instituutiolle. Tutkimuksessani tämä
duodjin muodollinen asiantuntijuus tuottaa diskursiivisia kamppailuja
instituutioiden olemassaolon ehtojen oikeuttamiseksi. Siten ne liittyvät valtaan ja
vallan vastarintaan, jolla asiantuntijuus kilpailutetaan.
Pohjoismaisen muotoiluteollisuuden tuottamilla diskursseilla ja saamelaisella
duodji-instituutiolla on siis paljon yhteistä, vaikka eroavaisuuksiakin on. Koska
duodji on vähemmistöön kuuluvan alkuperäiskansan käsityötä, on se
haavoittuvainen ja altis ulkopuoliselle hyväksikäytölle, mitä taas pohjoismaisen
muotoiluteollisuuden tuotanto ja tutkimus eivät sosiaalisessa ja kulttuurisessa
mielessä ole. Duodjin perinteisellä tiedolla ja kulttuurinkantajilla, samoin kuin
myyteillä ja asiantuntijuuksilla, on tärkeä rooli kulttuurin elvyttämisessä ja kansan
eheytymisessä sekä identiteetin ja oman erityisyyden vahvistamisessa. Tästä syystä
duodji-instituution mekanismien auki purkaminen lisää ymmärrystä ja tietoa siitä,
miksi duodji on niin erityinen osa saamelaista kulttuuria.
2.3

Konstruktionistinen saamentutkimus

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi,
jonka kohteena ovat diskurssit eli kielenkäytön tavat sosiaalisena toimintana. Ne
tuottavat ja muokkaavat käsityksiämme, ymmärrystämme ja maailmankuvaamme.
(Durkheim & Giddens, 1972; Alasuutari, 2007; Pietikäinen & Mäntynen, 2009;
Burr, 2015.) Analysoin diskurssianalyysin keinoin saamelaisten duodjintekijöiden
ja duodjiyrittäjien näkemyksiä ja tapoja jäsentää todellisuutta duodjin avulla.
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Diskurssianalyysin tukena käytän visuaalista tulkintaa sekä brändigenealogiaa.
Tutkimukseni luotaa saamelaista nyky-yhteiskuntaa duodjin kontekstissa, jolloin
duodji on sekä tutkimukseni kohde että sen välikappale. (Kts. Ilmonen 1993.)
Ajattelen, että duodji on sopimuksenvarainen, vuorovaikutukseen perustuva ja
ihmisten välisessä kielellisessä kanssakäymisessä muotoutuva kulttuurinen ilmiö.
Ihmiset nimeävät, luokittelevat, käsitteellistävät tai joidenkin muiden kielellisten
keinojen avulla tekevät maailmaa todeksi ja antavat asioille merkityksiä.
(Alasuutari, 2007; Berger ym., 1994, Burr 2015, Jokinen, Juhila & Suoninen 1999,
Pietikäinen & Mäntynen 2009.) Siksi duodjin merkitys saamelaisena perinteisenä
tietona ei ole pysyvää, vaan kuten todellisuus yleensäkin, se rakentuu erilaisissa
sosiaalisissa prosesseissa tiettynä aikana johonkin tarkoitukseen.
Päätökseni valita sosiaalisen konstruktionismin näkökulma duodjin käsitteellistämiseen ei ole sattumaa, vaan omien pohdintojeni ja kokemuksieni luonnollinen
lopputulos. Havahduin jo kauan sitten siihen, että se duodji, jonka olin kotona
oppinut tuntemaan, vastasi vain osittain sitä duodjia, josta lehdissä puhuttiin ja
kirjoissa kirjoitettiin. Koin, että olin kotona oppinut melko liberaalin lähestymiskulman duodjiin, kun taas duodji, josta saamelaisten instituutioiden edustajat
puhuivat, oli kiistanalainen, rajoiltaan tiukempi ja ulkonäöltäänkin toisenlainen.
Sosiaalinen konstruktionismi tietona ja tiedontuottamisen tapana on avannut
mahdollisuuden katsoa duodjista kehkeytyvien, osittain ristiriitaisten mielikuvien
taakse.
Vivien Burr (2015) esittelee merkkejä, joista todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen perustuvia tutkimuksia voi tunnistaa. Ensinnäkään tällaisissa
tutkimuksissa ei oteta tietoa tai tiedontuottamisen tapoja itsestäänselvyyksinä.
Erityisesti asiat tai asiaintilat, jotka näyttävät luonnollisilta tai tulevat esiin
kyseenalaistamattomina, ovat konstruktionistisesti asennoituneen tutkijan huomion
kohteena. (Burr 2015, 2–3.) Toiseksi konstruktionistisessa tutkimuksessa tieto ja
tiedontuottaminen nähdään tilannesidonnaisina sekä kulttuurisesti ja historiallisesti
suhteellisina. Tapoja ymmärtää ja tulkita maailmaa ei nähdä pelkästään kulttuurin
ominaisuuksina, vaan prosesseina, jotka syntyvät tietyissä tilanteissa tiettyinä
aikoina. (Mts. 3–4.)
Tällaisia prosesseja ovat muun muassa instituutioiden legitimaatiot, joilla
Berger ja Luckmann tarkoittavat rutiinien ja perinteiksi muodostuneiden
toimintamallien selittämistä ja oikeuttamista. Instituutiot syntyvät jonkin asian
muuttuessa luonnolliseksi osaksi ihmisten toimintaa. Ne eivät ole olemassa
itsestään, vaan instituutioiden tulee jatkuvasti oikeuttaa olemassaolonsa erilaisin
selitysmallein. (Berger ym., 1994, s. 74.) Tätä legitimaatiota Berger ja Luckmann
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kutsuvat perinteen jatkumisen malliksi, ja sen taustalla ovat instituution
syntymiseen vaikuttaneet historialliset tapahtumat. Uusi sukupolvi sosiaalistetaan
instituution käytäntöihin erilaisilla perityillä tavoilla, mikä takaa instituution
toiminnan ennustettavuuden ja jatkuvuuden. Mitä kauempana instituutiot ovat
alkuperäisestä synty-yhteydestään, sitä voimakkaammin instituutiot pyrkivät
legitimoimaan olemassaolonsa erilaisilla käytännöillä. Mitä voimakkaammin
toiminta institutionalisoituu, sitä kontrolloidumpaa siitä tulee. (Mts., s. 75).
Kolmanneksi Burr korostaa vielä todellisuuden rakentumisen sopimuksenvaraisuutta. Erilaisista säännönmukaisista malleista koostuva tieto jättää
ulkopuolelleen muita tapoja tuottaa todellisuutta. Tästä seuraa vallan välitön
läsnäolo. (Burr, 2015, s. 2–5.) Thomas Lawrence (2008) pitää instituution ja vallan
keskinäistä suhdetta hyvin intiiminä. Instituutiot ovat olemassa sen olettamuksen
perusteella, että niillä on valta vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, uskomuksiin ja
mahdollisuuksiin yksilöinä, ryhminä, organisaatioina ja yhteiskuntina.
Instituutioiden rutiineissa pysyminen ja rutiineista poikkeaminen tuottavat jatkuvaa
sosiaalista kontrollia, joka on lähtökohtaisesti valtaa tuottavaa. (Lawrence, 2008, s.
170.) Sosiaalinen kontrolli kumpuaa jo pelkästään siitä, että instituutio on olemassa.
Kun jokin inhimilliseen käyttäytymiseen liittyvä asia institutionalisoituu, merkitsee
se jo lähtökohtaisesti kyseisen asian alistumista sosiaaliselle säätelylle. (Berger ym.,
1994, s. 68.)
Saamentutkimuksessa on tehty jonkin verran konstruktionistisesti suuntautuneita tutkimuksia. Seija Tuulentie (2001) ja Anni-Siiri Länsman (2004)
tarkastelevat erilaisissa teksteissä esiin tulevia valtaväestön tuottamia
saamelaisuuden esittämisentapoja eli representaatioita. Tuulentie tarkastelee
asiakirjatekstejä, Länsman eräkirjallisuutta. Tutkimusten mukaan kielenkäytön
kontekstilla on vaikutusta siihen, minkälaiseksi vähemmistön ja valtaväestön
kohtaamiset muodostuvat. Näissä kohtaamisissa diskursiiviset käytännöt
vaikuttavat laajempiin käsityksiin saamelaiskulttuurista, mikä muokkaa
valtaväestön näkemyksiä saamelaisesta todellisuudesta myös arjen tasolla. Tiina
Mattanen (2017) osoittaa opinnäytteessään, että saamenpukuja koskevat
internetkeskustelut ovat valtaväestön asenteita ruokkivia ja saamelaisten
subjektipositioita määrääviä tekoja. Nettikommenttien sanavalinnat sekä niiden
kirjoitusajankohdat ja -ympäristöt ovat jäljitettävissä laajempiin ideologisiin
diskursseihin, jotka rakentavat muun muassa saamelaisia toiseuttavia asenteita ja
käytäntöjä. (Mts., 2017.)
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Sanna Valkonen (2009) kääntää katseen saamelaista yhteisöä ja poliittista järjestelmää kohti. Hän purkaa saamelaisuuden poliittisuutta sekä poliittisen retoriikan tuottamia saamelaisuuden kategorisointeja ja luonnollistamisen käytäntöjä.
Hän pohtii, miten valta jäsentää saamelaisuutta, saamelaisuuteen kuulumista ja siitä
pois työntämistä. (Valkonen, 2009, s. 45, 272.) Valkonen käyttää Foucaultvaikutteista käsitettä saamelaisdiskurssin vallan järjestys. Tällä hän viittaa
diskursiivisiin käytäntöihin, jotka säätelevät, mitä saamelaisuudesta tulee puhua ja
miten. Esimerkiksi saamelaiset instituutiot sekä saamelaisten poliittinen retoriikka
tuottavat ja ylläpitävät kuvaa yhtenäisestä saamelaisesta kansasta ja
alkuperäiskansasta. Näiden käytäntöjen seurauksena yksilöiden omat
saamelaisuuden kokemukset voivat joutua ristiriitaan vallalla olevien
saamelaisdiskurssien kanssa. (Mts. s. 275.) Vallalla olevat kategorisoinnit voivat
myös rohkaista yksilöä tai yhteisöä varioimaan omia saamelaisuuden esittämisen
tapojaan. Valta, jota saamelaisdiskurssi tuottaa, voi siis olla myös rakentavaa ja
synnyttää uudenlaista saamelaisuutta.
Tämä vallan vastakarvaisuuden idea lähtee Michel Foucaultin filosofiasta:
siinä valta ymmärretään verkostona, jossa ei ole selkeää kohdetta eli sitä, kuka tai
mikä valtaa tuottaa. Valta nähdään erilaisina todellisuuden tulkintarepertuaareina,
joissa jokin tulkinta otetaan käyttöön ja jokin toinen jätetään ulkopuolelle. Valta on
Foucaultin mukaan siten aina läsnä, mutta ei keskittyneenä mihinkään tiettyyn kohteeseen. (Foucault, 2005; Foucault & Gordon, 1980.) Valta voidaan siis nähdä niin
luonnollisiksi muuttuneina todellisuuden mekanismeina, ettei niihin välttämättä
kiinnitetä mitään huomiota (Helén, 1995, s. 287).
Tutkimuksessani, joka käsittelee duodjia normien ja brändien kautta, on
yhtymäkohtia kielisosiologiassa käytettyihin pride- ja profit- eli ylpeys- ja
hyötydiskursseihin. Tällä viitataan näkökulman muutokseen, joka liittyy
vähemmistöjen tapaan käyttää omaa kieltään tuotteistavana resurssina taloudellisissa yhteyksissä. (Dlaske, 2014; Kelly-Holmes & Pietikäinen, 2014; Karjalainen,
2015.) Tutkimuksissa tätä vähemmistöjen itse harjoittamaa kulttuurinsa
hyödyntämistä tarkasteltiin Karjalaisen (2015, s. 56) mukaan aikaisemmin
politiikan, etnisyyden ja vähemmistöoikeuksien näkökulmista. Nyt pride- ja profit
-keskustelussa huomio kiinnittyy vähemmistön omiin tulkintarepertuaareihin
vaikkapa yksityisen sektorin yrittäjyydessä ja markkinoinnissa.
Duodjin kohdalla kulttuurinen kontrolli ja taloudellinen toiminta kulkevat
tiiviisti rinnakkain kaikilla institutionaalisilla tasoilla. Tässä tutkimuksessa
hyödynnän kuitenkin pride- ja profit -näkökulman sijaan diskursiivista käännettä,
joka sekin on kielisosiologiassa käytetty käsite. Duodjin diskursiivisella käänteellä
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tarkoitan prosesseja, joissa arkipäivän duodjia aletaan käsitteellistää ja määritellä
tavoilla, joilla duodjista ei ole aikaisemmin puhuttu. Kielisosiologiassa puhutaan
kielellisestä käänteestä, kun johonkin ennestään tunnettuun asiaan aletaan soveltaa
uutta näkemystä, tutkimusta tai muuta kontekstia. Käänne syntyy siitä, kun
näkökulma siirtyy yhteiskuntarakenteista, ihmisten toiminnasta ja asenteista
kielenkäyttöön sekä siihen, miten kielellä rakennetaan merkityksiä diskursiivisen
toiminnan tuloksena. (Kuortti, Mäntynen & Pietikäinen, 2008, s. 27; Pietikäinen &
Mäntynen, 2009, s. 25.)
Toisin sanoen diskursiivisessa käänteessä duodjia ei nähdä enää pelkästään
arjen käyttöesineistönä tai etnisyyden tunnusmerkkinä, vaan sitä aletaan yhä
vahvemmin kytkeä saamelaisuutta symboloivaan ja rakentavaan sosiaaliseen toimintaan. Tässä duodjin diskursiivisessa käänteessä vallan ja vastarinnan
kysymykset tulevat tarkasteluun entistä monipuolisemmin. Palaan duodjin
diskursiiviseen käänteeseen luvussa kolme.
2.4

Tutkimusaineisto, metodi ja eettiset näkökulmat

Tutkimukseni koostuu kolmesta osajulkaisusta eli artikkelista, jotka käsittelevät
duodjin merkityksenantoprosesseja eri näkökulmista. Jokainen artikkeli on itsenäinen kokonaisuutensa aineistoineen, tutkimusmateriaaleineen ja tutkimuskysymyksineen. Väitöskirjan ensimmäinen artikkeli toimii toisen ja kolmannen taustana.
Artikkeli I:n lähteinä on lehtileikkeitä, Suomen saamelaiskäräjien lausuntoja ja
Saamelaiskomitean
mietintöjä.
Artikkelissa
tarkastelen
duodjin
institutionalisoitumisprosessin alkuaikoja aikaisemman tutkimuksen pohjalta.
Lisäksi analysoin Sámi Duodji -merkin sääntöjä lausuntojen valossa. Koska
artikkeli on suhteellisen lyhyt ja aineistoltaan melko niukka, olen taustoittanut
artikkelia johdannossa laajasti ja tuonut luvussa 3 esiin lisää artikkelin taustaa
koskevia näkökulmia.
Artikkeli II:n tutkimusmateriaalina ovat seminaaripuheenvuorot, jotka
pidettiin Giellagas-instituutin seminaarissa vuonna 2009. Seminaarin aiheena oli
perinteisen duodjin ja sámi designin vuoropuhelu: tukevatko ne toisiaan vai
kilpailevatko keskenään? Sámi design -nimityksellä tarkoitettiin seminaarissa
muotoilua, jossa tuotteiden materiaalit ja käyttötarkoitukset sekä muotoilijan
luovuus muodostavat selvästi saamelaisuuteen viittaavan kokonaisuuden. Sámi
design ei ole käsitteenä levinnyt kovinkaan laajalle. Osasyynä tähän voi olla se, että
termi on vierasperäinen. Lisäksi perinteisen duodjin ja muotoiluteollisuuteen
viittaavan designin yhdistäminen on voinut tuntua saamelaisista vieraalta. Nykyisin
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puhutaan usein arktisesta muotoilusta (Bevan, Jokela & Coutts, 2017; Tahkokallio,
2012), mikä viittaa pohjoisten alueiden muotoilijoiden monikulttuurisuuteen ilman
varsinaista alkuperäiskansakonnotaatiota. Giellagaksen seminaarissa sámi design käsitettä tulkittiin väljästi. Siiihen katsottiin kuuluvaksi muun muassa duodjia,
vaatesuunnittelua, taidekäsityötä sekä tekstiiliteollisuuden tarpeisiin tehtyä
painokangassuunnittelua.
Valitsin artikkelia varten kolme puheenvuoroa sen perusteella, millainen
lähestymistapa puheenvuorossa oli ja millaisia tuotteita puheenvuoron pitäjät itse
valmistivat. Maarit Magga edustaa perinteistä duodjia. Hän on taustaltaan duojár
eli duodjintekijä. Hän toi seminaarissa esille myös duodjin pohjalta tekemäänsä
tuotekehittelyä. (Liite, kuvio 2.) Elli Maaret Helander edustaa taidekäsityötä. Hän
esitteli seminaarissa valmistamiaan kehärumpuja, joiden koristeluteemat viittasivat
vanhaan saamelaiseen rumpukuviointiin. (Liite. Kuvio 3.)Seija Ranttila edustaa
tuotesuunnittelua.
Hän
kertoi
seminaarissa
urastaan
teollisena
tekstiilisuunnittelijana ja esitteli tekstiiliteollisuudelle suunnittelemiaan kuoseja,
joiden aiheet ja nimet olivat saamelaislähtöisiä. (Liite, kuvio 4.)
Artikkeli III koostuu neljän duodjiyrittäjän haastatteluista ja heidän yritystensä
markkinointimateriaalista: esitteistä, nettisivuista, lehtileikkeistä sekä duodjikauppojen visuaalisesta ulkomuodosta. Jokainen haastattelu kesti noin tunnin, ja ne
tehtiin kunkin haastateltavan omassa duodjiliikkeessä. Petteri Laitin duodjiateljee
Samekki sijaitsee Inarissa. Hän valmistaa luonnonmateriaaleista saamelaisia
käyttöesineitä. Samekin tuotanto ja brändi edustavat perinteistä duodjia, koska
niiden valmistustapa on käsityöllinen ja koska niissä painottuu Laitin
henkilökohtainen duodjitaito. (Liite, kuvio 5.)
Inka Porsangerin liike InKa duodji sijaitsi Norjan Kaarasjoella. Nykyään liiketilat ovat Duodjeinstituhttan (luku 3) hallinnassa. Hänen pääasiallisia myyntiartikkeleitaan ovat koneellisesti kudotut kengänpaulat ja vyöt. Hän valmistaa myös saamenpukuja sekä saamenpukujen pohjalta tehtyjä vaatteita. InKa duodjin
nauhatuotantoa voi kuvailla puoliteolliseksi käsityöksi, koska nauhat valmistetaan
koneellisesti, mutta viimeistellään käsin tarkoitukseensa sopiviksi. (Liite, kuvio5.)
Lotta Stoor ja Per-Niila Stålka omistavat Stoorstålka-nimisen liikkeen Ruotsin
Jokkmokissa. Stoorstålka myy duodjimateriaaleja sekä saamelaiseen kulttuuriin
viittaavia asusteita ja sisustustavaroita. Omistajat kutsuvatkin liikettään
saamelaisten tavarataloksi. Osa tuotteista valmistetaan ulkomaisissa tehtaissa
heidän omien malliensa mukaan, osa puolestaan valmistetaan liikkeen omassa työpajassa. (Liite, kuvio 7.)
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Sekä InKa duodjille että Stoorstålkalle nettikaupalla on myynnissä ja markkinoinnissa suuri merkitys. Porsanger sanoo, että ilman nettimarkkinointia toiminta
olisi nykyään mahdotonta. Myös Stoor ja Stålka tavoittavat asiakkaansa netin
kautta, mutta myös myymälä on tärkeä. Samekin kohdalla tilanne on sikäli
erilainen, että internetiä ei Laitin aktiiviaikoina oikeastaan ollut. Yritykset ja
paikalliset saamelaiset olivat muutenkin löytäneet hänen tuotteensa, ja tämä oli
yksityisyrittäjälle oleellista ja riittävää. Kaikissa duodjiliikkeissä myytiin oman
tuotannon lisäksi muidenkin tekemiä käsitöitä.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat enemmän tai vähemmän
duodjintekijöitä tai ainakin vahvasti duodjia tuntevia. Osalla on muodollinen
käsityö- tai muotoilukoulutus, osa on itseoppineita ammattilaisia. Heidän
koulutustaustallaan ei tutkimuksen kannalta ole ollut merkitystä, vaan osallistujat
ovat valikoituneet tutkimukseen duodjituntemuksensa perusteella. Tutkimuksen
ulkopuolelle on jäänyt paljon duodjintekijöitä ja yrittäjiä, jotka olisivat olleet
kiinnostavia tutkimuskohteita. Valitsemani henkilöt edustavat kuitenkin mielestäni
tarpeeksi laajapohjaista duodjitietämystä, ja siksi aineistosta voidaan tehdä
relevantteja päätelmiä duodjin merkityksellistämisen prosesseista.
Osa tutkimukseen osallistuneista on jo lopettanut elinkeinotoiminnan tai muutoin muuttanut toimintatapaansa. Tällä ei ole merkitystä tutkimuksen kannalta, koska analysoin diskursseja sen ajankohdan kontekstissa, jossa haastattelut on tehty ja
puheenvuorot pidetty. Muutokset yritys- tai duodjitoiminnassa kertovat siitä,
kuinka dynaamista ja muutoksille altista käsityöala on. Kaikilla tutkimukseeni
osallistuneilla duodji on kuitenkin jollakin tavalla edelleen osa elämää. Duodji ja
käsityö ovatkin usein elinikäinen elämäntapa. (Hyrsky, 2007, s. 152.)
Artikkelissa III olen nimennyt tutkimani brändit oman analyysini tuloksena
luksusbrändiksi, prêt-à-porter -brändiksi sekä demokraattisen muotoilun brändiksi.
Yrittäjät eivät siis ole itse nimenneet brändejä edellä kuvatulla tavalla. Olen
valinnut nimitykset tutustuttuani bränditutkimuksiin, ja nimeäminen onkin vaatinut
huolellista harkintaa. Brändien kautta voin tarkastella yrityksen konseptia eli asiakkaita, myyntituotteita ja koko toimintakokonaisuutta diskurssina, jolla on vaikututusta sosiaalisesti ja laajemminkin kuin vain sillä alueella, missä yritykset
sijaitsevat. Brändi on siten myös diskurssi, sosiaalisen toiminnan muoto.
Kaikkia artikkeleitani yhdistää diskurssintutkimuksen metodi. Tarkastelen
tekstiaineistoja, haastatteluja ja seminaaripuheenvuoroja teksteinä, jotka syntyvät
haastatteluhetkellä. Tekstit rakentuvat diskursseiksi, kun tutkija liittää ne
saamelaisen yhteiskunnan, valtayhteiskunnan sekä sosiaalisen konstruktionismin
konteksteihin. Tarkoitan diskurssilla sosiaalisen vuorovaikutuksen kehystä, joka
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raamittaa, ajallistaa, paikallistaa ja suhteuttaa puheen kohteena olevia asioita.
Diskurssit asemoivat ja kontrolloivat erilaisilla selonteoilla sitä, miten merkityksiä
tuotetaan ja miten asioista ajatellaan. Diskurssit merkityksellistävät kohdettaan
suhteessa toisiin diskursseihin, mikä tekee niistä hierarkkisia. Toiset diskurssit ovat
siis vallitsevampia ja itsestäänselvempiä kuin toiset. (Alasuutari, 2007, s. 38–40;
Burr, 2015, s. 85; Jokinen, Juhila & Suoninen, 1999, s. 21; Lehtonen, 1996, s. 71.)
Diskurssi, joka näyttää itsestäänselvältä ja luonnollistuneelta, on vallitseva eli
hegemoninen (Jokinen & Juhila, 1993, s. 81). Siitä on muodostunut sosiaalisen
vuorovaikutuksen näkökulmasta vakiintunut käytäntö, joka vaikuttaa vaihtoehdottomalta. Sitä ei kyseenalaisteta helposti. Hegemonisella diskurssilla on valtaa,
koska se syrjäyttää ja jättää huomiotta muita tapoja tuottaa todellisuutta. Näin
diskurssit ovat myös osa sosiaalista kontrollia. Hegemoninen diskurssi voi myös
menettää itsestäänselvyytensä, ja jokin toinen diskurssi voi nousta valtaan.
Diskursseissa syntyvät asioiden ja subjektien valta-asetelmat ovat siis muuttuvia,
jolloin valtaa voi kuvata monisuuntaisena. (Burr, 2015, s. 88; Foucault, 2005,
Pietikäinen & Mäntynen, 2009, s. 52–53.)
Duodjin hegemonisella diskurssilla tarkoitan sellaista puhetta duodjista, joka
ilmaantuessaan alkaa näyttää yhä luonnollisemmalta tavalta tuottaa duodjia
saamelaisessa kontekstissa. Duodjin hegemoninen diskurssi määrittelee vallalla
olevat duodjin kriteerit, normit ja sen, millaisilla lausumilla duodjista puhutaan ja
mihin yhteyksiin duodji näissä puheissa liitetään. Diskurssien välinen
merkityskamppailu syntyy niiden erilaisista taustoista, instituutioiden syntyhistorioista ja legitimaatioista. Johdannon alun sitaateista toinen, Sámi Duodji ry:n
sitaatti, edustaa muodollisen duodji-instituution perinnettä ja tavoitteita. Per Niila
Stålka taas edustaa kaupallista toimintaa legitimoivaa logiikkaa. Näistä erilaisista
lähtökohdista syntyvät diskurssit ovat tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena.
Diskurssianalyysissä etsin diskursseista merkitystiivistymiä, ”hidastuskuvia”
(Suoninen, 1999, s. 33), ja ohjaan tiivistymät kuvaamaan laajempia käytäntöjä,
duodji-instituution toimintaa ja duodjin institutionalisoitumista. Artikkelissa III
olen käyttänyt diskurssianalyysin tukena brändigenealogiaa, brand genealogy,
jonka avulla rakennan duodjiyritysten brändeille historiallista taustaa. Tämä auttaa
ymmärtämään
brändin
olemassaolon
perustaa
eli
yritysfilosofiaa.
Brändigenealogia tarkastelee muun muassa sitä, miksi yritys on perustettu, mikä on
yrityksen kohderyhmä, millaista markkinointimateriaalia yritys käyttää sekä sitä,
miten yrittäjät puhuvat yrityksestään. (Holt, 2004, 2006; Hartmann & Ostberg,
2013.) Tärkeä rooli brändigenealogiassa on yritysten toimintaympäristön
kuvauksella eli sillä, mikä on yrityksen nimi, mitä nimi viestittää, missä yritys
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sijaitsee, miltä se näyttää ja minkälainen on yrityksen slogan eli
markkinointilauseke (Kohli, Leuthesser & Suri, 2007).
Samoin kuin tutkijaan, myös itse tutkimukseen vaikuttaa kaikki ympärillä
oleva: muun muassa kokemukset, halut, valtasuhteet ja talous. Tutkija sitoutuu
niihin institutionaalisiin ehtoihin, jotka kumpuavat tutkijan taustasta, sosiaalisesta
elämästä, koulutuksesta ja omista kiinnostuksenkohteista. (Taira, 2004, s. 113–118.)
Tämä pätee tietysti myös omassa tutkimuksessani. Koska tutkimuskohteenani on
duodji, itselleni tärkeä ja läheinen aihe, on selvää, että esiymmärrykseni ja -tietoni
duodjista vaikuttavat tutkimukseeni. Taustani saamelaisen poroperheen ja
pohjoismaisen koulutusjärjestelmän kasvattina on merkittävällä tavalla muovannut
sitä, miten tarkastelen duodjia ja minkälaisia metodologisia valintoja olen
tutkimuksessani tehnyt.
Tulen perheestä, jossa saamelainen poronhoito, käsityötaito ja yhteiskunnallinen aktiivisuus ovat olleet osa arkielämää. Kuulun sukupolveen, jolle duodjikoulutus on ollut luonteva tai jopa ainoa tapa oppia käsitöitä. Sain ensimmäisen
kosketuksen duodjin tekoon kotona, mutta syvensin duodjitaitojani 1980- ja 1990lukujen vaihteessa Sámij åhpadusguovdásj -nimisessä saamelaisessa duodjioppilaitoksessa Ruotsin Jokkmokissa. Jokkmokin opinnot saivat jatkoa, kun
valmistuin ruotsinkielisestä Åbo Hemslöjdslärarinstitutista tekstiiliartenomiksi
suuntautumisalanani kankaankudonta ja tekstiilisuunnittelu. Saamelaisen kulttuurin yliopisto-opinnot Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa sekä työskentely
monenlaisissa käsityöhön, muotoiluun ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvissä
tehtävissä ovat avartaneet ymmärrystäni saamelaisesta kulttuurista ja erilaisista
kulttuurisista muutosprosesseista, joissa saamelaiset ovat osallisina.
Tutkimukseni on alkuperäiskansatutkimusta, jolla on merkitystä saamelaisille
yhteisöille, yksittäisille saamelaisille ja ennen kaikkea tutkimukseeni osallistuneille
henkilöille. (Kovach, 2009; Kuokkanen, 2009; Länsman, 2008; Porsanger, 2007;
Smith, 1999.) On tavallista, että alkuperäiskansat ovat huolissaan ja kriittisiä
perinteistä tietoaan koskevaa tutkimusta kohtaan. Duodji on saamelaisille
keskeinen ja vahva kulttuurin osa, joka samalla on kuitenkin altis monenlaiselle
hyväksikäytölle ja kulttuuriselle ryöstölle. Suomessa duodjin ja muun saamelaisen
kuvaston hyväksikäyttö on ongelma, jota ei ole ollut helppo ratkoa, koska keinot
duodjin suojeluun ovat ainakin tähän mennessä olleet melko vähäisiä. (Nuorgam &
Karhu, 2012.)
Saamelaisena tutkijana olen pyrkinyt jatkuvasti pitämään mielessä oman asemani ja valtani määritellä tutkimusaihe ja tutkimuksessa mukana olleiden ihmisten
positiot tutkimuksessani. Tutkimuksessani käsittelen muun muassa saamelaisen
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yhteisön sisäistä vallankäyttöä duodjin kautta. Aihe on monella tapaa sensitiivinen.
Kriittisessä saamentutkimuksessa on aina vaarana, että kriittisyys kääntyy yhteisöä
itseään vastaan. Kriittiset tutkimustulokset voivat julkisuudessa muuttua
stereotypioiksi, joilla saamelaisia voidaan leimata vaikkapa ahdasmielisiksi tai
riidanhaluisiksi. (Länsman, 2008, s. 95.)
Tärkeä eettinen kysymys on myös se, esiintyvätkö tutkimukseen osallistuvat
nimillään vai anonyymeinä. Saamelaiset paikallisyhteisöt ovat suhteellisen pieniä
(Länsman, 2008, s. 94), jolloin anonymiteetin varmistaminen voi olla vaikeaa. Oma
haasteensa on myös siinä, kun ihmiset esiintyvät tutkimuksessa omilla nimillään –
kuten tässä tutkimuksessa on tehty. Vaikka kaikki ovat antaneet suostumuksensa
nimiensä ja yritystensä nimien julkaisuun, on aina riski, että tutkimukseen
osallistuja joutuu jollakin tavalla hankalaan asemaan tutkimustulosten tultua julki.
Näitä kysymyksiä olen pyrkinyt ottamaan huomioon tutkimuseettisellä perusratkaisuilla ja metodivalinnoilla. Duodjin sosiaalista kontrollia käsittelevässä
artikkelissa II analysoin puheenvuoroja, jotka pidettiin avoimessa seminaarissa.
Olisin voinut valita analysoitavaksi myös pelkkiä sitaatteja, joita olisin liittänyt
laajempiin kulttuurisiin konteksteihin. Päädyin kuitenkin avoimuuteen, sillä
jokaisen käsityöntekijän puheenvuoro oli oma kiinnostava kokonaisuutensa, josta
duodjin sosiaalisen kontrollin mekanismit kävivät ilmi. Olisi ollut vaikeaa, jopa
teennäistä, kertoa duodjintekijöiden taustoja ja esitellä heidän valmistamiaan
käsitöitä anonyymisti. Puhujat olivat tietoisesti valmistautuneet puhumaan julkisesti aiheesta, ja he olivat etukäteen pohtineet, miten ja mitä he haluavat kokemuksistaan kertoa. Duodjibrändejä koskevassa artikkelissa (artikkeli III) käytän niin
ikään tutkittavieni ja yritysten nimiä avoimesti. Myös he ovat antaneet suostumuksensa nimien käyttöön ja siihen, että analysoin heidän yritystensä toimintaa.
Diskurssianalyysin käyttö tutkimusmetodina on ollut eettiseltä kannalta oikea
ratkaisu. Tarkastelen seminaaripuheenvuoroja ja haastatteluja teksteinä, ja
rakennan niistä yhteyksiä saamelaisessa yhteiskunnassa tapahtuviin laajempiin
ilmiöihin. Tällöin tutkijana en ole kiinnostunut ihmisten sisäisistä intentioista,
kuten henkilökohtaisista vakaumuksista, vaan tutkin teksteistä nousevia tiivistymiä
peilaamalla niitä laajempaa taustaa vasten. Jos haastateltava on kriittinen jotakin
asiaa kohtaan tai jos itse teen kriittisiä havaintoja haastateltujen lausumista, saavat
ne henkilökohtaisia mielipiteitä tai tuntemuksia laajemman merkityksen niissä
konteksteissa, joihin ne oman analyysini mukaan liittyvät.
Eräässä seminaarissa, jossa avasin analysoimaani Stoorstålkan brändiä,
yleisöstä kysyttiin, maksetaanko minulle palkkio joka kerta, kun mainitsen yrityksen nimen kyseisessä esityksessä. Vaikka kysymys oli humoristisesti esitetty, se
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sisälsi tärkeän tutkimuseettisen huomion: hyötyvätkö tutkija ja tutkittavat
tutkimuksesta taloudellisesti? En luonnollisestikaan saanut palkkiota yrityksen
mainostamisesta, eikä mainostaminen ollut tarkoitukseni. On kuitenkin selvää, että
kun tutkimustulokset julkaistiin, yritysten nimet nousivat eri tavalla esille kuin
niiden yritysten, jotka eivät tutkimuksessa olleet osallisina.
Tätä tutkittavien yritysten ja tutkimuksen välille mahdollisesti muodostuvaa
markkinointisuhdetta ei lukemissani bränditutkimuksissa ole juurikaan käsitelty –
lukuun ottamatta yritysten erikseen tilaamia bränditutkimuksia, mitä tämä
väitöskirja ei kuitenkaan ole. On eri asia, onko bränditutkimus lähtökohtaisesti
yrityksen oma satsaus eli tavoitteellinen selvitys yrityksen omasta brändiarvosta
vai ulkopuolinen bränditutkimus kulttuuritutkimuksen näkökulmasta niin, että
yritystä tutkitaan osana ympäröivää kulttuuria. Kulttuurisen bränditutkimuksen
kehittelijän Douglas Holtin (2004, s. 5) mukaan brändejä rakennetaan tietoisesti,
mutta se, millaisiksi brändit lopulta muodostuvat ja minkälaisen arvon ne lopulta
saavat, riippuu muistakin tekijöistä kuin yrityksen brändirakennustaidoista. En siis
voi myöskään kieltää tutkimukseni mahdollista vaikutusta brändin tunnettavuuteen
tai arvoon. Sitä, millainen vaikutus juuri omalla tutkimuksellani on, en osaa
arvioida.
Koen tärkeänä, että saamelaiset ymmärtävät kulttuurinsa kaupallisen puolen ja
sen merkityksen. Kaupallisuutta ei voi pitää perinteisen kulttuurin vastakohtana,
mutta kaupallisuudesta, brändeistä ja omasta kuluttamisesta tulee olla tietoinen ja
kriittinenkin. Vain sillä tavalla voidaan vaikuttaa kaupallisuuden vaikutuksiin
omassa kulttuurissa.

47

48

3

Duodji-instituutio ja duodjin diskursiivinen
käänne

Muodollinen duodji-instituutio kuuluu niihin nykypäivän yhteiskunnallisiin
toimijoihin, joita on perustettu duodjin turvaamiseksi, organisoimiseksi ja
rahoittamiseksi. Tässä luvussa esittelen aluksi lyhyesti tämänhetkisen muodollisen
instituution toimintakenttää sekä tärkeimpiä duodjiorganisaatioita, joilla on
toimialansa tai rahoituksensa puolesta keskeinen asema saamelaisessa
yhteiskunnassa. Sen jälkeen tuon esiin duodjista tehdyn tietokirjallisuuden
merkitystä instituution rakentumisessa. Esittelen ensin saamentuntijoiden eli
pääasiassa saamelaisen yhteisön ulkopuolisten kansatieteilijöiden duodjikuvaa,
minkä jälkeen pohdin, miten saamelaiset itse muodollisena duodji-instituutiona
kääntävät duodjin diskursiivista suuntaa. Luvun lopussa puran tutkimuksen
päätulokset normien ja brändien merkityksistä tässä prosessissa. Esitän, että
duodjiin liittyvät sosiaaliset normit ja niiden kontrolli ovat duodjin ydintä ja että
kaupalliset brändit kietoutuvat normien kanssa yhteen nykyisissä duodjiinstituution käytännöissä.
3.1

Muodollinen duodji-instituutio saamelaisen kulttuurin ytimessä

Muodollisen duodji-instituution ytimen muodostavat duodjiyhdistykset ja -oppilaitokset, joita on perustettu pääsääntöisesti 1970-luvulta lähtien. Tähän joukkoon
kuuluvat myös saamelaiset museot, arkistot ja muut organisaatiot, jotka toimivat
yhteistyössä yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Muodolliseen instituutioon lukeutuu myös Sámi Duodji -merkki, jota olen käsitellyt artikkelissa I. (merkistä
Guttorm, 2010; Magga, S-M., 2010; Hyltén-Cavallius, 2014.) Saamelaiset
duodjiyhdistykset ovat Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän saamelaisten
kansalaisjärjestöjen
yhteistyöelimen
Saamelaisneuvoston
jäsenjärjestöjä.
Saamelaisneuvosto puolestaan on sekä Arktisen Neuvoston että YK:n
alkuperäiskansaneuvoston pysyvän foorumin jäsen. Näin duodjiyhdistysten ajamat
asiat linkittyvät kansainvälisiin alkuperäiskansasopimuksiin ja -politiikkaan.
Saamelaisneuvosto hallinnoi Sámi Duodji -tuotemerkkiä, mutta paikalliset
duodjiyhdistykset valvovat merkin käyttöä ja tekevät päätökset siitä, kenelle
merkki myönnetään. Lisäksi Pohjoismaiden saamelaiskäräjät ohjailevat duodjiin
liittyvää poliittista päätöksentekoa tukemalla yhdistyksiä ja yksittäisiä
käsityöntekijöitä taloudellisesti.
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Yhdistystoiminta on kansalaisyhteiskunnan tapa työskennellä jonkin yhteisen
intressin eteen valtiosta riippumatta ilman taloudellista voitontavoittelua (Siisiäinen & Kankainen, 2009, s. 92). Duodjin yhdistystoiminta on alkanut jo 1940luvulla, kun Ruotsissa perustettiin saamelaisjärjestö Same Ätnam (Guttorm, 2010,
s. 89). 2010-luvulla duodjiyhdistyksiä on useita ympäri Saamenmaata. Jotkut
yhdistyksistä ovat pieniä ja hyvin paikallisia, osa taas suurempia järjestöjä, joilla
on melko vakiintunut asema duodjin kentällä.
Vanhin duodjiyhdistys Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji toimii Ruotsin
Jokkmokissa. Se on itse asiassa säätiö, jonka omistavat Same Ätnam ja
saamelaisten keskusliitto Ruoŧa Sámiid Riikasearvi. Yhdistystä rahoittavat Ruotsin
saamelaiskäräjät ja kulttuuriministeriö, mutta myös yksityiset voivat tukea toimintaa erityisen duodjirahaston kautta. (Sameslöjdsstiftelsen, S.D., 2018.) Yhdistys
perustettiin vuonna 1993, mutta sen juuret ulottuvat Same Ätnamin alkuvaiheisiin
ja sen yhteydessä perustettuun duodjilautakuntaan. Lautakunnan alaisuudessa
toimi aikoinaan useita konsulentteja eli neuvojia, joiden luomat aidon duodjin
määritelmät ovat nykyisenkin Sámi Duodji -merkin perustana. (Artikkeli I,
Guttorm, 2010, s. 89–90.) Vuonna 1993 Same Ätnam siirsi vastuun uudelle
yhdistykselle, jonka nimeksi tuli Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Se ylläpitää
duodjimyymälää Jokkmokissa, järjestää kursseja ja vuokraa näyttelytiloja.
Yhdistyksen toimialaan kuuluvat myös ammattikäsityöläisten tukeminen ja
kouluttaminen sekä duodjiin liittyvän saamelaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen
ja suojeleminen.
Jokkmokissa sijaitsee myös toinen duodjin kannalta merkittävä laitos, duodjia
opettava koulu Sámij åhpadusguovdásj. Se on niin ikään Same Ätnamin ja Ruoŧa
Sámiid Riikasearvin omistama laitos, jota rahoittavat myös Ruotsin valtio, Jokkmokin kunta sekä Norrbottenin lääninhallitus. Oppilaitoksessa on voinut opiskella
duodjia koko sen olemassaolon ajan vuodesta 1942 lähtien. Se ei ole ammatillinen
oppilaitos, vaan ammattiin valmentava sekä yleissivistävä oppilaitos, jossa voi
opiskella myös muita saamelaiseen kulttuuriin liittyviä aloja, kuten poronhoitoa ja
ruokakulttuuria. Useat koulun kaksivuotisen linjan suorittaneista jatkavat muissa
käsityö- ja muotoiluoppilaitoksissa tai perustavat oman duodjiyrityksen. (Samernas,
2016.)
Norjassa on kolme duodjiyhdistystä, joiden toimintaa Norjan saamelaiskäräjät
pysyvästi rahoittaa: vuonna 1979 perustettu Sámiid Duodji, Kautokeinossa
toimistoaan pitävä, vuonna 1993 perustettu Duodjeinstituhtta sekä vuodesta 1998
Kaarasjoella toiminut Duojáriid Ealáhussearvi. Yhdistykset pitävät kursseja,
vuokraavat tiloja ja laitteita, kouluttavat ja neuvovat yrittäjiä ja sellaiseksi aikovia
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sekä tukevat duodjin parissa työskenteleviä ihmisiä. Duodjeinstituhttalla on pysyvä
saamelaiskäräjiltä tuleva rahoitus, ja Norjan Saamelaiskäräjät rahoittaa vuosittain
jaettavilla avustuksilla myös muita duodjiyhdistyksiä, yksittäisiä käsityöläisiä ja
jopa yrityksiä, kuten duodjikauppoja. (Eira, 2018.)
Norjan Saamelaiskäräjät laatii joka vuosi duodjiyhdistysten kanssa
duodjisopimuksen, duodjeealáhusšiehtadus, jossa sovitaan tulevasta rahoituksesta
ja rahoituksen painopistealueista. Yhdistykset ovat siis jatkuvassa
vuorovaikutuksessa saamelaiskäräjien kanssa ja siten myös poliittisen
päätöksenteon ytimessä. Vuoden 2018 duodjisopimuksessa saamelaiskäräjät
myönsi duodjiyhdistysten toimintaan yhteensä 7,5 miljoonaa Norjan kruunua. (Eira,
2018.)
Norjan Kautokeinossa sijaitsee vuonna 1989 perustettu Saamelainen korkeakoulu, Sámi allaskuvla, joka jatkaa vuonna 1973 perustetun Saamelaisinstituutin
tavoitteita saamelaisten korkeakoulutasoisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta.
Saamelaisinstituutti ja Saamelainen korkeakoulu yhdistyivät vuonna 2005, ja
vuonna 2010 korkeakouluun perustettiin ensimmäinen duodjiprofessuuri, jota
hoitamaan valittiin duodjitutkija Gunvor Guttorm. Saamelaisessa korkeakoulussa
voi suorittaa duodjin kandi- ja maisteritason tutkinnot, mutta duodjia voi opiskella
erillisenä oppiaineena myös lastentarhaopettaja- ja luokanopettajakoulutuksen
kautta. (Sámi allaskuvla, 2018.)
Suomessa keskeinen duodjitoimija on Inarissa vuonna 1975 perustettu
Sápmelaš Duoddjarat -niminen yhdistys. Vuonna 1997 yhdistyksen nimi muutettiin
Sámi Duodji ry:ksi. Yhdistys määriteltiin aluksi saamenkäsityöntekijöiden
ammattiyhdistykseksi, jonka tehtävänä oli tukea duodjintekijöiden ammatillisia
valmiuksia ja ajaa heidän etujaan. Yhdistyksen toiminta laajeni kuitenkin nopeasti
koskemaan koko duodjin kenttää: laadunvalvontaa, kurssittamista ja informoimista.
(Lehtola, J., 2006.) Sámi Duodji -yhdistys on pitänyt Inarin kylässä duodjikauppaa
toimintansa
alkuvuosista
lähtien.
Vuonna
2018
kauppa
sijaitsi
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa yhdistyksestä lohkaistun yhtiön hoitamana.
Suomen saamelaiskäräjät rahoittaa Sámi Duodji ry:tä toiminta-avustuksella,
jota yhdistys hakee erikseen vuosittain. Sámi Duodji ry anoo vuosittain
lisärahoitusta erilaisiin projekteihin ja kursseihin myös muista lähteistä. (Aune
Mustan suullinen tiedonanto 31.6.2018.) Suomen Saamelaiskäräjät ei siis
rahoituspäätöstensä perusteella varsinaisesti korosta Sámi Duodji -yhdistyksen
merkitystä, vaan yhdistys kilpailee avustuksista muiden saamelaisen
kulttuurinkentän toimijoiden kanssa.
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Inarissa toimii vuonna 1978 perustettu Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka
antaa duodjiopetusta ammattiin valmistavana taideteollisuusalan perustutkintona.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi suorittaa myös saamenkäsityökisällin
ammattitutkinnon sekä saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon. Lisäksi
koulutuskeskus järjestää lyhyempiä duodjikursseja ympäri saamelaisten kotiseutualuetta. Silloin tällöin kursseja järjestetään myös muualla Suomessa.
(Saamelaisalueen koulutuskeskus, 2018.)
Venäjän puolella Murmanskissa, Kuolan niemimaalla, perustettiin vuonna
1989 ensimmäinen Kuolan saamelaisyhdistys AKS/Assosiatsija Kolskih Saamov.
Vuonna 1993 sai Luujärvellä alkunsa duodjintekijöiden ja taiteilijoiden yhteinen
järjestö Tjepesj saamj, jonka tehtävänä on säilyttää, kehittää sekä markkinoida
duodjia ja saamelaista taidetta. Kuolan saamelaisilla on Sámi Duodji -merkin
lisäksi oma tuotemerkkinsä, joka on tarkoitettu suojaamaan Murmanskin läänin
saamelaisten taidekäsityötä ja perinteistä duodjia. Duodjiopetusta on järjestetty
Kuolan saamelaisille 1980-luvun lopulta lähtien aluksi lyhyempinä kursseina,
sitten ammattiin valmentavana koulutuksena Luujärvellä ja Northern National
Collegessa, jolla on toimipisteet Luujärvellä ja Revdassa. Duodjia opetetaan myös
Murmanskin opettajakorkeakoulussa. (Jakovleva, 2015, s. 510–512, 522.)
Duodjiyhdistykset eri maissa toimivat melko samanlaisten tavoitteiden
hyväksi: tarkoituksena on parantaa duodjin arvostusta ja tunnettavuutta sekä tukea
duodjin ammatillisia edellytyksiä. Yhdistysten taloudelliset resurssit ovat kuitenkin
hyvin erilaisia. Maiden saamelaiskäräjät jakavat toimintatukea omille
yhdistyksilleen omien kulttuuripoliittisten päätöstensä perusteella, mutta
vuosittaiset summat ovat lopulta kiinni valtioiden ja kuntien talous- ja
kulttuuripolitiikasta. Duodjia koskevat rahoituspäätökset vaikuttavat esimerkiksi
siihen, kuinka kiinnostuneita saamelaiset ovat duodjista ja sen tekemisestä, sillä
runsas rahoittaminen on merkki rahoituskohteen korkeasta poliittisesta
arvostuksesta.
3.2

Käänne kohti duodjin merkityskamppailuja

Inarilainen duodjiopettaja Mihku Ilmári eli Ilmari Laiti kertoo työskentelystään
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa Johannes Laurin käsityöpajalla Rovaniemellä
(Korpilähde, 2008; Lehtola, J., 2006). Pajalla valmistettiin erilaisista kovista
materiaaleista puukkoja, koruja ja muita matkamuistoesineitä. Kun yritys alkoi laajentaa toimintaansa, sai Laiti tehtäväkseen valmistaa matkamuistoja saamelaisen
käsityön pohjalta. Hän muistelee aprikoineensa, mitä ihmettä oli se saamelainen
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käsityö, jota oli tarkoitus valmistaa. Asian selvittämiseksi Laiti sai matka-apurahan,
jonka turvin hän pääsi tutustumaan pohjoisen saamelaisalueen eri museoiden
saamelaiskokoelmiin. Laiti kertoo tuon matkan aikana ymmärtäneensä, että
saamelainen käsityö tarkoitti juuri niitä esineitä ja tavaroita, joita hänen kodissaan
oli aina tehty. Mutta koska duodji oli hänen suvulleen luonnollinen osa arkielämää,
ei sen ajateltu olevan erityisesti saamelaista käsityötä. (Korpilähde, 2008, s. 55;
Lehtola, J., 2006, s. 11.)
Laitin tarinassa kiinnostavaa on sen ajallinen konteksti sekä näkökulma, josta
hän katsoi museoesineitä. Tarina sijoittuu 1970-luvun alkuun, jolloin saamelaisen
nyky-yhteiskunnan ja poliittisen elämän uudet suuntaviivat alkoivat hahmottua.
Erityisesti muodollinen duodji-instituutio alkoi järjestäytyä, kun duodjiaktivistit,
johon Laitikin lukeutui, alkoivat nostaa duodjia saamelaiskulttuurin
symbolirepertuaariin. Tämä ei tarkoita sitä, että duodji olisi ollut täysin kadoksissa
saamelaisten arjesta, vaan uudessa poliittisessa tilanteessa duodjia alettiin valottaa
ja havainnoida uudella tavalla.
Laitin tarina kuvaa osuvasti duodjin diskursiivista käännettä, jossa saamelaisten arjen esineistö alkaa näyttäytyä saamelaisille erityisenä, omalaatuisena,
suojelemisen arvoisena kulttuurina. Diskursiivista käännettä edeltää prosessi tai
hetki, jossa jokin arkipäiväinen ja rutiininomainen asia kyseenalaistetaan ja
uudelleenarvioidaan. Se joutuu refleksiivisyyden piiriin, minkä jälkeen kyseinen
objekti ei ole enää sama objekti, sillä se ei enää esiinny samassa diskurssissa.
(Alasuutari, 2007, s. 38–39.) Duodji siis kuvaannollisesti astuu uuteen valoon, ja
muodollisen duodji-instituution kautta se liitetään uuteen perinnediskurssiin.
Foucault (2005) kirjoittaa, että perinteen käsite kehittyy erilaisten
epäjatkuvuuksien ja katkosten kautta täsmällistä tehtäväänsä varten, vaikka itse
perinteen käsite onkin epätarkka ja rajoiltaan häilyvä. Perinteen käsite pyrkii
muodostamaan hajanaisesta historiasta yhtenäisen, antamaan ilmiöille yhteisen
merkityksen sekä rakentamaan niiden välille symbolisen kytköksen. (Foucault,
2005, s. 33–34.) Juuri näin tapahtui duodjille 1970-luvun alkupuolella.
Artikkelissa I kuvaan muodollisen duodji-instituution alkuvaiheita. Kun duodji
oli uhattuna ja katoamaisillaan, perinnediskurssi nousi määrittelemään duodjia
uudessa tilanteessa. Perinnediskurssi syntyi siis duodjin kriisissä, mutta muuttui
positiiviseksi ja saamelaisia yhdistäväksi sen jälkeen, kun duodjin perinteen
kriteerit hiljalleen alkoivat vakiintua. (Artikkeli I.) Muutos ei tapahtunut kiistoitta.
Aikaisemmin Inarissa perustetun duodjiyhdistyksen rinnalle tuli duodjintekijä
Karen Jomppasen vuonna 1976 perustama Lappalaisten Käsityöntekijöitten
yhdistys. Molempien yhdistysten tavoitteena oli käsityöläisten ammatillisena
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järjestönä kohentaa heidän asemaansa ja vaalia perinteistä duodjia. Yhdistykset
kilpailivat jäsenistä ja taloudellisista resursseista, mutta samalla käytiin kamppailua
duodjiperinteen sisällöistä. Myös duodjin suojaamiseen tarkoitetusta tuotemerkistä
käytiin kilpailua, ja yhdistykset julkistivatkin molemmat omat tuotemerkkiohjelmansa. (Jomppanen, 1976; Lapin Kansa, 1976a; Lapin Kansa, 1976b; Lapin
Kansa, 1976c.) Jomppasen luotsaama yhdistys jäi kuitenkin lyhytikäiseksi. Se
lopetti toimintansa vuonna 1981.
Samantapaista käännettä tarkastelee Päivi Ruutiainen väitöskirjassaan Onko
puhelinkoppi koru? Nykykoru taiteen kentällä (2012). Tutkimuksessaan
Ruutiainen puhuu korun eli minkä tahansa koristautumiseen tarkoitetun esineen
ontologian muutoksesta, sillä 1960-luvulta lähtien korua ovat alkaneet määritellä
uudenlaiset toimijat, kuten taidegalleriat ja korumuotoilijat. (Ruutiainen, 2012, s.
90.) Ruutiainen hahmottaa korun muutosta Bourdieun (1984) kentän käsitteen
avulla. Nykykoru alkoi määrittyä uusilla kentillä, kuten korunäyttelyissä, kirjallisuudessa ja -muotoilussa. Kyseisille kentille sijoittuminen ei aina ole sujunut
kitkattomasti, vaan koruperinteestä käydään monenlaisia kiistoja. Korun
ymmärtäminen taiteena on ollut merkityskamppailujen keskeinen kohde.
Kamppailu on nostanut esiin kysymyksiä siitä, mikä tekee korusta taidetta ja voiko
taideteos olla koru. (Ruutiainen, 2012, s. 98–99.)
Nykykorun muutos resonoi duodjin diskursiivisen käänteen kanssa, joka
haarautui 1970-luvulla kahteen diskurssiin: taiteeseen ja duodjiin. Taiteen ja
duodjin välisistä merkityskamppailuista on kirjoitettu useissa artikkeleissa ja
tutkielmissa. (Dunfjeld, 2001/2006; Guttorm, 2001, 2010; Horsberg Hansen, 2007,
2010; Magga, S-M., 2010.) Merkityskamppailujen merkittävänä osapuolena toimi
Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS), joka oli saamelaistaiteilijoiden vuonna 1979
perustama yhteispohjoismainen taiteilijaseura. Yhdistys oli ensimmäisen
kouluttautuneen taiteilijasukupolven rakentama instituutio, jonka yhtenä tehtävänä
oli tuoda kuvataide sekä duodjin keinoin tehty taide saamelaiselle kulttuurikentälle.
Ilmaisu dáidda, taide, vakiintui samoihin aikoihin pohjoissaamen kieleen. (Guttorm,
2010, s. 38–39.)
Vuonna 1993 SDS julkaisi matrikkelin (Persen, 1993), jossa se esittelee yhdistyksensä taiteilijoita, myös duodjintekijöitä. Saamelaisessa taidehistorian
tutkimuksessa on katsottu, että matrikkeli käsittelee duodjia sen ajan länsimaisen
taidehistorian kategorioiden mukaan. Taidehistoriassa taide nähtiin pitkään
evolutionistisesti niin, että on olemassa enemmän ja vähemmän kehittyneitä
taidemuotoja. Matrikkelissa esitellyt duodjikategoriat viittaavat samantapaiseen
jaotteluun. Saamelaisessa taidehistorian tutkimuksessa matrikkelin kategorisointi
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nähdään 1970- ja -80 -lukujen saamelaisen etnopoliitiisen liikkeen kritiikkinä.
Duodjin ja taiteen merkityskamppailussa SDS:n vastarinta kohdistui vallalla
olevaan näkemykseen, jonka mukaan saamelainen taide olisi aina palautettavissa
duodjiin. Saamelaisten taiteilijoiden yhdistys SDS halusi siis korostaa saamelaisen
taiteen itsenäisyyttä ja sen erillisyyttä duodjista. (Guttorm, 2001, s. 24; Horsberg
Hansen, 2007, s. 42; Magga S-M., 2010, s. 32.)
3.3

Duodjin tietokirjat diskursiivisen käänteen tekijöinä

En syvenny sen enempää saamelaiseen taidediskurssiin, vaan jatkan Laitin
viitoittamana kulkuani duodjin suuntaan. Duodjiyhdistysten, -oppilaitosten ja
muiden duodjiorganisaatioiden yhtenä tehtävä on aina ollut duodjin edistäminen
kurssien ja ammatillisen toiminnan avulla. Keskeisenä tehtävänä on ollut myös
duodjin suojelu. Duodjin ontologian eli olemuksen ja sisällön rakentamisessa
tärkeitä ovat olleet myös duodjin tietokirjat. Tietokirjoilla tarkoitetaan
kirjallisuudenlajia, joka perustuu tutkittuun tai jollakin tavalla jäsenneltyyn tietoon.
Kirjan sisältö voi perustua myös asiantuntijan käytännön kokemuksiin ja niiden
kautta kertyneeseen tietouteen (Malmelin, 2018, s. 42). Pirjo Hiidenmaa on
kysynyt, miksei tietokirjallisuutta tutkita (Hiidenmaa, 2006, s. 223), mikä on
olennainen kysymys myös duodjia koskevan kirjallisuuden osalta. Tietokirjojen
vaikutusta duodjin määrittelyyn ei oikeastaan tiedetä, vaan duodjioppaat ja -esitteet
ovat saaneet rauhassa muokata käsityksiämme duodjista ja saamelaisesta
kulttuurista. Veli-Pekka Lehtola toteaa, että tietokirjojen ajatellaan edelleen
rakentuvan puolueettomille tosiasioille, vaikka saamelaisia koskevien teosten
”tieto” voi perustua niin vanhoihin stereotypioihin kuin kirjoittajien omiin
tarkoitusperiinkin. (Lehtola, V-P., 2015, s. 22–23.)
3.3.1 Saamentuntijoiden tietokirjat ja muuttumaton duodji
Duodjista on tehty lukuisia kirjoja, joiden toimittajat ovat 1980-luvulle asti pääsääntöisesti olleet valtaväestöön kuuluvia kansatieteilijöitä ja muita saamentuntijoita, joiksi heitä on kutsuttu. Kirjat ovat tutkimuksia sekä erilaisia ohjeita ja
oppaita, jotka kuvaavat duodjin institutionalisoitumisprosessia saamelaisen
yhteisön ulkopuolelta tarkasteltuna. Vanhimpia duodjin tietokirjoja on vuonna
1920/1991 ilmestynyt Mönsterbok för lappsk [samisk] hemslöjd i Västerbottens län.
Kirja on läpileikkaus eteläsaamelaisesta koristeluornamentiikasta, jonka
ruotsalaiset kirjantekijät pelkäsivät olevan katoamaisillaan yhteiskunnan
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modernisaation vanavedessä. Teollistuvissa pohjoismaissa valtaväestönkin
käsityöt tahtoivat jäädä muiden kehittyvien tekniikoiden varjoon, eikä saamelaisten
käsityöllä nähty senkään vertaa menestymisen mahdollisuuksia kaupallisessa tai
kulttuurisessa mielessä. Duodjia pidettiin katoavana kansanperinteenä, mikä oli
keskeinen syy Mönsterbokin kokoamiseen.
Toinen samantyyppinen kirja Mönsterbok i samisk slöjd. Horn- och träslöjd i
Norrbottens län (Lette, Fjellström, Ruong & Wallmark, 1968) ilmestyi Ruotsissa
lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin. Sen julkaisemiseen vaikutti sama
päämäärä eli saamelaisen koristeluperinteen säilöminen. Aika oli kuitenkin
muuttunut, ja duodjilla nähtiinkin nyt olevan myös kaupallista potentiaalia. Kirjan
haluttiin vastaavan myös kaupallisiin tarpeisiin. Myös vuonna 1970 ilmestynyt teos
Sydsamisk slöjd (Västenbottens museum, 1970) esittelee eteläsaamelaisen alueen
duodjia ja valmistustekniikoita. Teos oli tarkoitettu materiaaliksi käsityökursseille,
ja sitä käytettiin opetusmateriaalina muuallakin kuin eteläsaamelaisella alueella.
Dunfjeldin (2006) mukaan duodjin ornamentiikkaa käsitelevät kirjat pyrkivät
vahvistamaan duodjiin liittyvää tietoutta ja käytännön taitoja laajemmassa
mittakaavassa. Samalla yhteisöjen paikallinen ja sisäinen tieto muuttui
yleissaamelaiseksi tiedoksi, mikä johti alueellisten variaatioiden ja
koristeluperinteiden sekoittumiseen. Saamelaisesta näkökulmasta katsottuna tämä
vähensi koristelujen symbolista voimaa. Eteläsaamelaisten yhteisöjen
ornamentiikkaan liittyvät symboliset merkitykset menettivät merkityksensä ja
muuttuivat vapaasti kopioitaviksi kuvioiksi. (Dunfjeld, 2006, s. 39–40.)
Joissakin kirjoissa, kuten teoksissa Asa Kitok och hennes döttrar. En studie om
samisk rotslöjd (Svensson, 1985), Samernas slöjd. Virtuoserna och legenderna
(Kihlberg, 1994) ja Giehta dáidu. Den stora boken om samernas slöjd (Kihlberg,
1999), duodji pyritään liittämään kontekstiinsa tekijän persoonan ja elämäkerran
kautta. Kirjoissa esitellään Ruotsin saamelaisia duodjintekijöitä ja duodjisukuja,
jotka ovat tunnettuja käsityötaidoistaan. Gunvor Guttorm on kuitenkin kritisoinut
Kihlbergiä siitä, ettei tämä kirjoissaan kohtele naiskäsityöntekijöitä tasa-arvoisesti.
Guttormin mukaan Kihlberg ei esimerkiksi nosta naisia duodjilegendojen joukkoon
samalla tavalla kuin miehiä. (Guttorm, 2010, s. 170.) Syynä ei Guttormin mielestä
ole se, etteikö naisilla olisi ollut edellytyksiä nousta legendoiksi, vaan epätasaarvoisen kohtelun taustalla olevat asenteet ovat hänen mukaansa perua Ruotsin
modernisaatiokehityksen ja kansallisuusaatteen leviämisestä 1900-luvun
alkupuoliskolla. Tuolloin käsityö, hemslöjd, nähtiin teollistumisen vastakohtana,
jolla ei ollut sijaa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä. Taloudellisen
hyödyn näkökulmasta katsottuna miesten kovista materiaaleista tekemät käsityöt
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olivat halutumpia matkamuistoja ja keräilykohteita kuin naisten tekemät arkiset
tekstiilityöt. (Guttorm, 2010, s. 170, 180.)
Suomessa kielitieteilijä Toivo Immanuel eli T. I. Itkonen (1891–1968) julkaisi
kaksiosaisen teoksen Suomen lappalaiset vuoteen 1945 [uusintapainos 1984].
Teosparin taustalla olivat Itkosen Enontekiön ja Itä-Lapin alueille tekemät
kielitieteelliset ja kansatieteelliset keruumatkat lähes neljänkymmenen vuoden
ajalta. Itkosen keräämästä esineistöstä muodostui myös tärkein yksittäinen
saamelaiskokoelma Suomen Kansallismuseoon. (Lehtola, V-P., 2012, s. 419–421;
Puurunen, 2002, s. 34.) Itkosen tapa jaotella duodji erilaisiin kategorioihin on
perusteellinen ja systemaattinen. Sen on kiitelty piirtävän kattavan kuvan Suomen
saamelaisten esineellisestä perinteestä 1900-luvun alkupuoliskolla. Suomen lappalaiset vuoteen 1945 on tietokirjallisuutta, jota voi kuvata myös eräänlaisiksi
suullisen tiedon muistiinpanoiksi – olihan hän havainnoimalla kirjannut ylös
saamelaisten arkisia töitä ja tapoja. Monet Itkosen kirjaamat havainnot ovat
nykypäivän saamelaiselle arvokasta tietoa, jota ei enää ole mahdollista tavoittaa
mistään yhtä tarkkana ja monipuolisena.
Itkosen pikkutarkka tyyli ja lukemattomat viitetiedot tekstin sisällä ovat voineet olla syynä siihen, että Itkonen on jäänyt hieman paitsioon duodjia koskevissa
kirjoituksissa. Syynä kirjan vierauteen lienee myös sen kuvausten irrallisuus
saamelaisesta arkielämästä. Itkonen ei nähnyt tai ei ainakaan kuvannut käsityön ja
saamelaisten arjen toimintojen kokonaisvaltaisuutta, vaikka todellisuudessa
käsityömateriaalien keruuta ja käsitöiden tekoa tehtiin muiden töiden ohessa ja niin,
että ihmisillä saattoi olla useita töitä suoritettavanaan yhtä aikaa. Itkonen ei liitä
käsityötä osaksi jutamisen, vuotuiskierron ja muun liikkuvan elämäntavan
kokonaisuutta, vaikka duodji kuitenkin kehittyi nimenomaan liikkuvan
elämäntavan tarpeisiin tiiviin luontoyhteyden puitteissa sellaiseksi, millaisena se
tänä päivänäkin tunnistetaan. (Vrt. Hætta, 2010; Utsi, E.M., 2013.)
Itkosen tapa kertoa saamelaisten elämästä koostuu sarjoista suorituksia. Ei
ihme, että muun muassa nuori Veli-Pekka Lehtola (1985, s. 55) koki Itkosen systemaattisuuden ”selkäpiitä karmivana esityksenä”, jolla hän tarkoitti juuri Itkosen
tapaa nähdä saamelaisten toiminta kaavamaisena, pysähtyneenä ja ikivanhoihin
rutiineihin jämähtäneenä. Itkonen ei kirjannut ylös esimerkiksi niitä oivalluksen
hetkiä, joissa saamelaiset pysähtyivät pohtimaan jotakin eteen tulevaa käytännön
ongelmaa ja ratkomaan sitä.
Jotkut tutkijat Itkosen jälkeen ovat pyrkineet huomioimaan saamelaisten
elintapojen ja elinympäristön vaikutuksia duodjin muotoiluun. Tällaisia ovat esimerkiksi unkarilaisen valokuvaajan István Ráczin kuvittama teos Saamelaista
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kansantaidetta (Rácz, Nesheim, Fjellström, Aikio, A. & Aikio, S., 1972), Martti
Linkolan artikkelit Saamelaisen kansantaiteen yleispiirteet (Linkola, 1985) ja
Saamelainen käsityö kansantaiteen ilmentäjänä (Linkola & Pennanen, 2000). He
ottavat jossain määrin huomioon myös saamelaisten yksilölliset piirteet ja duodjin
tuotekehittelyn, vaikka Linkola katsookin, että duodji edustaa ”puhdasta
saamelaisuutta ilman taiteen elitististä leimaa” (Linkola, 1985, s. 115).
Saamentuntijoiden tekemät duodjin tietokirjat ovat nykypolville kiinnostavaa
luettavaa niiden sisältämäien etnografisten kuvailujen vuoksi. Niitä vaivaa
kuitenkin vahva oletus saamelaiskulttuurin muuttumattomuudesta: ikään kuin se
duodji, joka kirjoissa esitetään, olisi aina ollut sellaista. Guttorm (2010) kirjoittaa,
että jokaisella kulttuurilla on omat tapansa määritellä, mikä on perinteessä uutta ja
mikä ei. Kulttuuria tuntematon ei välttämättä tunnista duodjin tuotekehittelyn
kautta tapahtuneita muutoksia ja voi sen vuoksi ajatella, että duodji on käsityötä,
joka on ollut aina samanlaista. (Mts., 148.) Saamentuntijoiden näkemykset
saamelaiskulttuurista vanhanaikaisena ja jämähtäneenä on sittemmin hylätty – vai
onko sittenkään? 1980-luvulta lähtien saamelaiset ovat itse yhä enenevässä määrin
osallistuneet duodjin tietokirjojen tekemiseen. Miten tämä näkyy kirjojen
sisällöissä?
3.3.2 Saamelaiset tietokirjat - kohti duodjibrändejä
Saamelaisten toimittamat duodjin tietokirjat voi karkeasti jakaa ohjekirjoihin,
kuvakirjoihin ja pukukirjoihin. Kirjojen tavoitteena on lisätä suuren yleisön
duodjitietoutta ja elvyttää erilaisia käsityömenetelmiä. Kuva- ja pukukirjat ovat
monelle käsityöläiselle myös malli- ja ideakuvastoa niiden runsaiden kuvitusten
takia. Duodjia vähemmän tunteville kirjat ovat luotettavaksi koettu tietolähde
saamelaisesta esinekulttuurista.
Ohjekirjat esittelevät erilaisia valmistustekniikoita, kuten puku- ja turkisompelua, neuletekniikoita ja nauhakudontaa. Kirjojen tekijät ovat usein aktiivisia
duodjintekijöitä, jotka haluavat jakaa tietotaitoaan. Usein tekijät ovat erikoistuneet
tiettyyn tekniikkaan tai materiaaliin. Suomessa ensimmäisen duodjin yleisohjekirjan Lapin käsitöitä. Sami kiehtatuojik julkaisi inarilainen Kaaren Jomppanen
(1982). Kirjasta löytyvät ohjeet Suomen eri alueiden saamenpukujen ompeluun,
tiuhta- eli pirtanauhojen kutomiseen sekä nahanompeluun. Teos on sekä suomenettä saamenkielinen. Kirjan erikoisuutena ovat Jomppasen itsevalmistamat
koristelunauhat, jotka on tarkoitettu Enontekiön alueen puvun koristeluun.
Nykypäivän pukuompelijalle tämä lienee käsittämätön ajatus. Enontekiön alueen
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nykysaamenpuvun nauhakoristelu on nimittäin niin runsasta, että itsetehtyjen
koristenauhojen käyttöä tuskin kukaan enää edes harkitsee. Poikkeuksena ovat
pukumallit, joiden koristelussa käytetään yleensä verkaa ja villalankaa.
Toinen kiinnostava ohjekirja on tunnetun duodjintekijän Ella Sarren laatima
Anarâš
pivtâstem
(2012),
jossa
perehdytään
inarinsaamelaiseen
vaatetusperinteeseen. Kirjassa opastetaan inarinsaamelaiseen puvun ja asusteiden
tekoon. Ohjeet on laadittu pienimpiä yksityiskohtia myöten erittäin tarkasti.
Kohderyhmää ajatellen kirja on inarisaamenkielinen.
Kuvakirjat ovat teoksia, joissa korostuvat visuaalisesti korkeatasoiset, studioolosuhteissa kuvatut esineet, jotka yksittäisinä objekteina on yleensä irrotettu
käyttöyhteyksistään.
Kuvakirjat
liittyvät
tavallisesti
johonkin
näyttelykokonaisuuteen, jolloin ne täydentävät näyttelyn teemaa informatiivisina
katalogeina. Tiedon levittämisen lisäksi kuvakirjojen tehtävänä on duodjin
myynnin edistäminen, ja siksi suurta yleisöä miellyttävä esitystapa on tärkeä.
Kirjoja voi verrata designopuksiin, joissa esineiden taustoista, historiasta ja
käyttötavoista saatetaan kertoa vain viitteellisesti. Duodjin kuvakirjoihin kuuluvat
esimerkiksi Suomen Sámi Duodji ry:n toiminnan 30-vuotisnäyttelyn katalogi Sámi
Duodji. Saamenkäsityö. Sami Handicraft (Lehtola, J., Hartikainen, Aikio, Á., Aikio,
S. & Anttonen, 2006) sekä Ruotsin Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjin tuottamat
Duodjiguiden -nimiset oppaat. (Inga, 2005; Kaddik, 2009; Utsi, C. & Utsi, H.,
2007.)
Pukukirjat esittelevät nimensä mukaisesti Saamenmaan pukumalleja ja pukeutumistapoja. Kirjojen julkaisemiseen on yleensä vaikuttanut halu vastata suuren
yleisön tarpeeseen saada tietoa saamenpuvuista ja niiden käytöstä. (Näkkäläjärvi,
2010, s. 9.) Esimerkkeinä pukukirjoista voidaan mainita Suomen saamelaisten
pukukirja Suomâ sämimáccuheh. Lää´ddjânnam sää´mpihttâz. Suoma sámegávttit.
Suomen saamelaispuvut (Sámi Duodji ry, 2010) ja Jokkmokin alueella asuvien
luulajansaamelaisten pukukirja Julevsame garvo. Jåhkåmåhke suoknan.
Lulesamiska dräkter i Jokkmokks socken (Aira, Tuolja & Pirtsi Sandberg, 1995).
Huolimatta pukukirjojen informatiivisuudesta on hyvä pitää mielessä, että puvut
ovat aikansa tuotoksia: melko nopeasti vaihtuvien pukutrendien vuoksi myös
puvut ”vanhenevat”. Siksi pukukirjoja kannattaakin tutkia eri vuosikymmenten
tyyliä esittelevinä pukeutumis- ja muotioppaina eikä niinkään ottaa liian tarkasti
mallia niissä näkyvistä puvuista.
Duodjin ohjekirjat sekä kuva- ja pukukirjat edustavat erityyppisiä tietokirjagenrejä. Ohjekirjojen tekijät ovat usein duodjin asiantuntijoita, jotka tuntevat tarvetta siirtää hallitsemaansa tietotaitoa eteenpäin. Usein kirjat on tehty jollakin
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saamen kielellä, jolloin ne paitsi pyrkivät kielen elvyttämiseen, myös suuntaamaan
informaation kohderyhmälleen eli saamelaisille. Duodjin kuvakirjojen ja pukukirjojen tekijöinä taas ovat usein saamelaiset museot ja duodjiyhdistykset, jolloin
kirjojen kohderyhmä eli tavoitellut lukijat ja ostajat ovat usein muita kuin saamelaisia. Kuva- ja pukukirjojen toimituskunnat edustavat institutionaalista valtaa
päättää ja määritellä, millaiset esineet tai puvut ja pukeutumistavat ovat edustavia.
Vuokko Takala-Schreibin mukaan (suomalaisen) muotoilun portinvartijoilla
on käsitys siitä, mitä muotoilun kansallinen omaleimaisuus on ja mitä muotoilun
edistämisen nimissä määritellään normien ja hyvän maun mukaiseksi. Muotoilun
normien, hyvän maun ja kansallisen omaleimaisuuden rajoja vartioidaan muun
muassa valitsemalla tietynlaisia esineitä näyttelyihin ja muotoilulehtien sivuille.
(Takala-Schreib, 2000, s. 57–60.) Kjetil Fallan ym. (2012) kiinnittävät huomiota
siihen, miten vähän tutkimuksia skandinaavisen muotoilun historiasta on kirjoitettu
verrattuna siihen, miten paljon aiheesta on tehty erilaisia kuvakirjoja. Hän kutsuu
näitä muotoilun kuvakirjoja kahvipöytäkirjoiksi, coffee table books. Ne ovat
korkeatasoisia kuvakirjoja tai näyttelykatalogeja, jotka ovat onnistuneet
rakentamaan ja ylläpitämään skandinaavisen designin henkilökultteja ja myyttejä.
(Fallan ym., 2012, 13.) Kalhan mukaan taideteollisuuden ja muotoilun historia on
usein kirjoitettu näyttelyiden ja näyttelykatalogien tuottaman edustuksellisuuden
perusteella, jolloin valtavirrasta poikkeavat muotoilut tai kiinnostavat erikoisuudet
jäävät historiankirjoituksen ulkopuolelle. (Kalha, 1997, s. 288, viite 33.)
Duodjin korkealaatuisuus, sen muotoilullinen ja tekninen taidokkuus, on toki
todellisuutta, mutta niin ovat myös arkielämän tuotekehittelyn erilaiset vaiheet:
kauneuskäsitysten vaihtelevuus, toteutuksen tekninen epätasaisuus sekä enemmän
tai vähemmän onnistuneet materiaalivalinnat. Duodjin kuva- ja pukukirjat jättävät
nämä vaiheet huomiotta ja rakentavat siten kuvaa siitä, että ainoastaan
korkealaatuisin ja taidokkain duodji on kelvollista. Näin muodostuu hegemoninen
diskurssi, joka tuottaa kuvaa siitä, mikä on oikeaa ja hyväksyttävää duodjia. Vaikka
kirjojen esineet ovat hienoja taidonnäytteitä ja kuvat upeita otoksia, ne ovat eräällä
tapaa historiattomia ja elitistisiä juuri arkielämän poissaolon vuoksi – samoin kuin
siksi, ettei niissä huomioida ympärillä olevan yhteiskunnan vaikutusta duodjiin.
Tällä tavalla kuva- ja pukukirjat tuottavat samansuuntaista duodjin
muuttumattomuuden diskurssia kuin saamentuntijoiden tietokirjatkin ovat
tuottaneet.
Harvoin tullaan ajatelleeksi, että duodjin kuva- ja pukukirjat ovat myös
kaupalliseen tarkoitukseen tehtyjä teoksia. Niiden tavoitteena on vahvistaa duodjin
myyntiarvoa. Ne rakentavat duodjin brändiä korostamalla luonto- ja sukuyhteyksiä,
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mikä strategisen essentialismin kautta katsottuna voi jonkin verran myös suojata
duodjia. Suku- ja luontoyhteyden sekä korkean laadun tärkeyttä viestivät tuotteet
voivat olla vaikeammin kopioitavissa kuin sellaiset, joilla ei ole kiinnostavaa
bränditarinaa taustallaan.
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4

Tutkimusartikkelien keskeiset tulokset

Luku esittelee artikkeleiden päätuloksia ja pyrkii vastaamaan toiseen
tutkimuskysymykseeni
normien
ja
brändien
merkityksistä
duodjin
institutionalisoitumisessa. Artikkelit ovat väitöskirjani empiirinen osuus, mutta ne
toimivat myös itsenäisinä tutkimuksina.
4.1

Artikkeli I: Saamelainen käsityö duodji kansallisen identiteetin
rakentajana

Artikkeli tarkastelee muodollisen duodji-instituution alkuvaiheita Suomessa ja
Ruotsissa 1940-luvun lopulta 1970-luvulle. Tarkastelun kohteena ovat myös 1950luvulta lähtien muotoutuneet duodjin aitousdiskurssit. Aitouteen liittyvät
määrittelyt lähtivät liikkeelle kaupallisista tarpeista, mutta myös tarpeesta suojella
duodjia
matkailun
ja
matkamuistomyynnin
kasvaessa.
Duodjin
institutionalisoitumisprosessi lähti liikkeelle juuri duodjin aitousdiskurssista.
Kansallisvaltioiden erilaiset poliittiset ilmapiirit ja yhteiskunnalliset tapahtumat
vaikuttivat siihen, miten duodji-instituution muotoutuminen alkoi ja mihin
suuntaan duodjidiskurssit kehittyivät.
Ensimmäiset saamelaisen käsityön kriteerit hahmoteltiin näyttelyitä ja
kilpailuja varten jo 1940-luvun lopulla Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsin valtion
harjoittama segregaatiopolitiikka aiheutti sen, että saamelaisten käsityötä pidettiin
ruotsalaiseen kotiteollisuuteen verrattuna liian primitiivisenä. Pahka- ja luuesineet
nähtiin kuitenkin varteenotettavina keräilykohteina ja niiden tuotekehitystyötä
tuettiin varakkaiden mesenaattien avustuksella. Saamelaiset saivat rauhassa
kehittää omaa duodjiaan – joskin ruotsalaisten saamentuntijoiden ja
duodjikeräilijöiden tukemana. (Guttorm, 2010, 73–75; Hyltén-Cavallius, 2014,
110–111.)
Ruotsin Jokkkmokissa aloittanut Sámi Álbmotallaskuvla, nykyinen Sámij
åhpadusguovdásj, oli keskeisessä asemassa duodjikriteerien luomisessa. Niitä
määriteltiinkin duodjin eri osa-alueille: muotoiluun, materiaaleihin, viimeistelyyn
ja alueellisiin ominaisuuksiin. Kun oppilaitos vuonna 1949 vihittiin käyttöön,
päättivät suomalaiset ja ruotsalaiset vieraat pitää yhteisen duodjinäyttelyn
Tukholmassa vuonna 1952. Duodjinäyttely synnytti myös toisen tärkeän duodjiinstituution eli ensimmäisen pohjoismaisen saamelaiskonferenssin, joka
järjestettiin Jokkmokissa vuonna 1953. Konferenssin vanavedessä perustettiin
Pohjoismaiden saamelaisten yhteistyöelin Saamelaisneuvosto eli saamelaisten
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kansalaisjärjestöjen katto-organisaatio. Se on alusta asti hallinnoinut myös Sámi
Duodji -merkkiä.
Sámij åhpadusguovdásj vaikutti 50-luvulla myös Suomessa tehdyn käsityön
arvostukseen. Karl Nickul oli kiinnittänyt Ruotsissa huomiota siihen, että duodjin
linjanvetoja tekivät pääasiallisesti muut kuin saamelaiset itse. Nickul on
todennäköisesti vaikuttanut siihen, että vuoden 1952 saamelaisasiain komitean
mietinnössä todetaan seuraavaa: ”Saamelaisen kotiteollisuuden vaaliminen kuuluu
luonnollisesti lähinnä saamelaisille itselleen.” (artikkeli I.) Komiteamietinnöstä
lähtien ajatus siitä, että saamelaisten itsensä tulee kehittää ja määritellä duodjia,
kasvoi ja vahvistui.
Suomessa puhuttiin lapintavarasta, kun tarkoitettiin Lapin-matkailun
yhteydessä turisteille myytävää halpaa rihkamaa, joka muistutti saamelaisten
duodjia. Lapin-turismi ja kasvava rihkamamyynti olivat yhtenä syynä siihen, että
Inariin perustettiin duodjiyhdistys vuonna 1975 sekä ammatillinen duodjioppilaitos
vuonna 1978. Yhdistystoiminta ja ammatillinen koulutus lisäsivät saamelaisten
mahdollisuuksia kilpailla taloudellisesti matkamuistomyynnin kanssa. Duodjin
yhdistystoiminta, koulutus sekä saamelaisessa yhteiskunnassa vaikuttava
etnopoliittinen liikehdintä alkoivat yhdessä liittää duodjia saamelaisuuden
symboliksi.
Saamelaisten etnopoliittinen liike pyrki muotoilemaan uudenlaista
saamelaisuutta muun muassa duodjin kirjoittamattomien sääntöjen kautta.
Artikkelissa käy ilmi, kuinka duodji-instituutio yhä ylläpitää kirjoittamattomien
sääntöjen normia, vaikka se on melko epämääräinen ja tulkinnanvarainen duodjin
olemuksen kuvaus. Kirjoittamattomien sääntöjen normilla halutaan tuottaa
saamelaisdiskurssia, joka korostaa saamelaisten keskinäistä ymmärrystä
saamelaisuuden ytimestä. Jos asiaa tulkitaan Foucaultilaisen valta-analyysin sekä
Bergerin ja Luckmannin instituutioanalyysin kautta, on selvää, että
kirjoittamattomien säätöjen diskurssi tuottaa institutionaalista määrittelyvaltaa.
Diskurssi vahvistaa duodji-instituution, artikkelissa Suomen saamelaiskäräjien,
asemaa duodjin portinvartijana, jolla on käsissään ratkaisun avaimet
kirjoittamattomien sääntöjen arvoituksen ratkaisemiseen. Diskurssi yhdistää niitä
saamelaisia, jotka jakavat kirjoittamattomien sääntöjen idean, mutta jättää
ulkopuolelleen ne, jotka eivät syystä tai toisesta jaa tai ymmärrä kyseistä normia.
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4.2

Artikkeli II: Geahčastagat, olggušteapmi ja albma duoji
gáibádus – duodjekontrolla duojáriid vásáhussan [Katseet,
vieroksuminen ja 'oikean' duodjin vaatimus – duodjikontrolli
käsityöläisten kokemana]

Artikkeli käsittelee sosiaalista duodji-instituutiota ja sitä, miten duodjikontrolli toimii saamelaisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Artikkeli on jatkoa edelliselle
artikkelille, jossa käsiteltiin muodollisen instituution tuottamien duodjikriteerien
merkitystä. Tämän artikkelin aineistona ovat seminaaripuheenvuorot, joita
analysoin diskurssianalyysin keinoin. Olen poiminut puheenvuoroista erilaisia
normikontrollin muotoja: katseen, vieroksumisen sekä oikean duodjin vaatimuksen.
Artikkelissa tutkin, mihin normeihin kontrolloinnin tavat liittyvät ja miten
käsityöläiset kontrolliin reagoivat.
Katseella on oma merkityksensä saamelaisessa kulttuurissa. Katse on merkki
epäsuorasta normikontrollista, ja sen avulla vältellään liian voimakasta konfliktia
kontrolloijan ja kontrolloitavan välillä. Katse on kuitenkin tehokas, sillä se on
intiimi, kahden osapuolen välinen kommunikaatiomuoto. Artikkelissa
duodjintekijä Maarit Magga kertoo tarinaa siitä, kuinka hän duodjin näkymättömiä
normeja rikottuaan tunsi katseet selässään ja poskillaan. Katse sosiaalisen
normikontrollin muotona toimi merkkinä siitä, että Magga on osa yhteisöään.
Yhteisölle on tärkeää se, minkälaista duodjia hän valmistaa. Katse on kuitenkin
myös yhteisön sisäistä vallankäyttöä, jonka avulla yhteisön jäsen, yleensä
vanhempi nainen, voi hienovaraisesti osoittaa olevansa tarpeeksi kokenut
voidakseen arvostella toista. Katse siis vaatii molempien osapuolien yhteistä
ymmärrystä yhteisönsä sosiaalisen järjestyksen rakentumisesta.
Toinen sosiaalisen kontrollin muoto on vieroksuminen, joka voi ilmetä sanallisena arvosteluna tai jopa tekoina, joilla kontrolloitava suljetaan ulos yhteisöstä.
Artikkelissa vieroksunnalla puolustetaan yhteisön normistoa, jossa vaatimuksena
on uskonnollinen yhtenäisyys ja kieltäytyminen synniksi koetuista asioista, kuten
saamelaisrummuista. Rummuntekijä Elli Maaret Helanderin kertomuksessa
yhteisön vieroksunta vaikuttaa kahdella tavalla: Rummunvalmistusta paheksutaan,
joten Helander pyrkii legitimoimaan sitä käyttämällä työskentelystään lieventävää,
leikillistä nimitystä ”huuhaa”. Vieroksunta siis pakottaa duodjintekijän
vahvistamaan tuotefilosofiaansa sekä perustelemaan tekemisensä. Helander myös
kertoo, että vasta työskentely kotiseudun ulkopuolella toi vapauden tehdä ja ajatella
niin kuin itse haluaa. Helanderin vapauskertomus korostaa rummuntekijän
kokemaa vieroksuntaa omalla kotiseudullaan.
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Kolmas duodjin normikontrollin muoto on ”oikean” duodjin vaatimus.
Heittomerkit sanan ympärillä viittaavat sanan monimerkityksellisyyteen. Teollisen
tekstiilisuunnittelijan Seija Ranttilan tarinassa normikontrollia tuotetaan kahdelta
taholta: tekstiiliteollisuudella on omat vaatimuksensa, mutta kontrollia harjoittaa
myös saamelainen yhteisö, etenkin muodollinen duodji-instituutio. Ranttila kertoo,
että vaikka hänen tuotteensa eivät ole perinteistä duodjia, tuntee hän kuitenkin
tarvetta suunnitella asioita ”oikein”. Silloinkin, kun käsityöntekijä ei valmista
varsinaista duodjia, häneen kohdistuu vaatimuksia valmistaa saamelaista perinnettä
noudattavia tuotteita. Tulkintani mukaan oikean duodjin vaatimus versoaa
kirjoittamattomien sääntöjen normista, jolloin kokemus duodjin sosiaalisesta
kontrollista ulottuu myös perinteisen duodjin ulkopuolelle. Duodjinormien tiukka
noudattaminen on kuitenkin Ranttilan tapauksessa mahdotonta. Hänen ratkaisunsa
on samantapainen kuin rummuntekijä Elli Maaret Helanderilla eli rakentaa
tuotefilosofiansaansa niin, että se oikeuttaa työskentelyn sekä teollisuuden, että
saamelaisen yhteisön asettamissa rajoissa. Ranttila esimerkiksi nimeää tuotteensa
saamelaisuuteen
viittaavilla
nimillä
sekä
liittää
niihin
tarinoita
saamelaiskulttuurista.
4.3

Artikkeli III: Sámekultuvrra mearkkašumit duoji
brándahuksemis. [Saamelaiskulttuurin merkitykset
duodjibrändin rakentamisessa]

Artikkeli tutkii saamelaisten duodjiyritysten kaupallisia brändejä sekä sitä, millä
tavoin niitä rakennetaan. Artikkeli on jatkoa normikontrollia käsittelevälle
artikkelille, koska myös brändi liittyy normeihin. Brändiä tarkastellaan artikkelissa
kulttuurisena ilmiönä, jonka elinvoima on riippuvainen yrittäjän omasta kulttuurisesta tuntemuksesta. Pääosa tutkimukseen osallistuvien duodjiyritysten, Samekin,
InKa duodjin ja Stoorstålkan, valmistamista tuotteista on yksittäiskappaleita tai pienimuotoista sarjatuotantoa. Yrittäjät eivät tee käsitöitä harrastusmielessä tai
perheensä tarpeisiin, vaan tavoitteena on elannon hankkiminen yritystoiminnalla.
Tämän vuoksi yritykset rakentavat brändejä, joilla ne pyrkivät erottautumaan
muista sekä löytämään omat asiakkaansa.
Olen nimennyt tutkimani duodjibrändit muihin kaupallisiin brändeihin nojaten.
Yhdistämällä duodjibrändit valtakulttuurien kaupallisiin brändeihin olen halunnut
korostaa duodjin taipuisuutta sekä sen kulttuurien rajoja ylittäviä tai jopa niitä
poistavia elementtejä. Olen lisäksi halunnut korostaa tutkivani kaupallista
toimintaa, jolloin kaikki brändinrakentamiseen liittyvät diskurssit, päätöksenteot ja
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käytännön valinnat on otettava analyysissa huomioon yritystoimintaa tietoisesti
kehittävänä toimintana. Samekin luksusbrändi, InKa duodjin prêt-à-porter -brändi
ja Stoorstålkan demokraattisen muotoilun brändi kommunikoivat siten sekä
perinteisen saamelaiskulttuurin arvojen että yritysten brändi-imagon tavoitteiden
mukaisesti.
Samekin luksusbrändi (luksuksesta esim. Turunen, 2015) viittaa artikkelissani
korkealaatuiseen ja kalliiseen duodjiin sekä vahvaan saamelaiseen perinteeseen.
Luksusbrändi rakentaa institutionalisoituneen duodjin tarinaa eli jopa eräänlaista
myyttiä luonnonläheisestä ja aidosta käsityöstä. Samekin kohdalla
luonnonläheisyys ja käsityön aitous ovat paitsi osa bränditarinaa, myös tosielämää.
Samekin perustaja Petteri Laiti, Mihku Biehtár, on taitava käsityöläinen ja
duodjiaktivisti, jossa henkilöityvät pohjoismaisen 1970- ja 1980-lukujen
duodjipolitiikan ja saamelaisen kulttuurityön aktiiviajat.
Bränditeorioiden mukaan luksuksen idea lähtee nostalgiasta, joka perustuu
myyttiin kulttuurin muuttumattomuudesta ja perinteen jatkuvasta läsnäolosta.
Kulttuurin muutokset eivät näy luksustuotteessa tai -brändissä. (Holt, 2004, 36.)
Samekin luksusbrändin kivijalkana ovat Laitin henkilökohtaiset kädentaidot, jotka
kulminoituvat erityisesti hänen puu- ja sarviesineisiinsä. Juuri niissä
saamelaiskulttuurin muuttumattomuus ja perinteen pysyvyys ovat keskeisiä
merkityksiä – olkoonkin, että Samekki perustettiin keskellä saamelaiskulttuurin
murrosta.
Prêt-à-porter
-brändi
(esim.
Segre
Reinach,
2005)
viittaa
valmisvaateteollisuuteen, joka tekee yksilöllisiä asuja pienissä erissä. Saamelaisessa kontekstissa InKa duodjin prêt-à-porter -brändi rakentuu halvemman ja
nopeammin tuotetun duodjin varaan kuin duodjin luksusbrändi. Prêt-à-porter brändiin heijastuu saamelaisten kasvava tarve käyttää duodjia. Se pyrkii
vastaamaan duodjin lisääntyvään kulutukseen tuottamalla sitä nopeasti ja helposti,
mikä tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat asiakkaalle entistä edullisempia ja paremmin
saatavilla. InKa duodjin koneellisesti kudotut paulat ovatkin brändin ja yrityksen
tuotannon perusta. Koneellisesti kudottuja pauloja voivat poikkeuksellisesti ostaa
ja käyttää lähes kaikki pohjoissaamelaisen alueen ihmiset, vaikka tavallisesti
duodjia määrittävät alueelliset sekä sukuihin liittyvät normit. InKa duodjin
paulojen väriskaala kuitenkin irrottaa paulat suku- ja aluenormeista. Prêt-à-porter brändi antaa siis luvan melko vapaaseen tulkintaan saamelaisuudesta. Sellaiset
saamelaiset, joille kovin tarkat sukuihin ja paikallisuuksiin liittyvät koodit eivät ole
tärkeitä, voivat samaistua brändiin.
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Demokraattisen muotoilun brändi (esim. Kristoffersson, 2014) astuu askeleen
pidemmälle massakulutuksen suuntaan kuin prêt-à-porter -brändi. Brändin nimi
perustuu ruotsalaisen huonekalujätti IKEA:n lanseeraamaan ideaan muotoilun tasaarvoisuudesta. Sen mukaan kaikilla tulee olla mahdollisuus nauttia tasokkaasta
muotoilusta edullisesti. Stoorstålkan demokraattisen muotoilun brändillä onkin
yhteisiä ominaisuuksia esimerkiksi suurten vaateketjujen sekä IKEA:n kaltaisten
brändien kanssa. Se ei yritäkään pitäytyä saamelaisten perinteisissä sosiaalisissa
normeissa, vaan rikkoo niitä tietoisesti. Demokraattisen muotoilun brändille
esimerkiksi sukupuoli- ja paikallisuusnormit eivät ole tärkeitä, ja normien
noudattamisen kontrollointi olisi laajemmassa kaupallisessa kontekstissa
muutenkin mahdotonta. Demokraattisen muotoilun brändi auttaa luomaan
osallisuuden tunnetta, koska brändin tuotteita käyttävän saamelaisen ei tarvitse
osata tehdä duodjia voidakseen tuntea olevansa saamelaisen yhteisön jäsen. Duodji
on edullista, eikä tiukkoja normeja ole. Samalla demokraattisen muotoilun brändi
kuitenkin paljastaa sen, että perinteistä duodjia tehdään vähän ja että
paikallisuuksiin ja sukuihin liittyvät normit ovat paikoin toisarvoisia.
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5

Yhtenäisyyttä rakentava duodji

Olen tutkinut saamelaisen duodji-instituution tapoja antaa saamelaiselle käsityölle
eli duodjille erilaisia merkityksiä sekä sitä, miten duodjin normit ja brändit ovat osa
tätä prosessia. Tutkimukseni tavoitteena on myös ollut tarkastella normin ja brändin
käsitteiden
käyttökelpoisuutta
saamelaisessa
kulttuuritutkimuksessa.
Tutkimusprosessin alussa olin kiinnostunut pääasiassa saamelaisten kansalliseen
identiteettiin liittyvistä kysymyksistä. Myöhemmin kiinnostuin myös duodjiin
liittyvistä normeista ja duodjikauppojen brändeistä, koska ne kertoivat duodjista
myös toisella tavalla. Asiat, joihin normit näyttivät liittyvän sekä tavat, joilla
yritykset kertoivat toiminnastaan, sysäsivät tutkimuksellisen huomion kohti
saamelaisen yhteiskunnan rakentumista laajemminkin. Työn lähtökohtana on ollut,
että tutkimalla duodjin normeja ja brändejä voidaan porautua saamelaisen
yhteiskunnan rakenteisiin, muutoksiin, valtasuhteisiin ja tapoihin määritellä
duodjia.
Tutkimuksessa käy ilmi, että saamelaiskulttuurin institutionalisoitumisella on
yhteys siihen, miten duodji tänä päivänä ymmärretään. Duodji alkoi rakentua
arkipäivän esineestä saamelaisuutta edustavaksi symboliksi. Kutsun tätä prosessia
duodjin diskursiiviseksi käänteeksi. Diskursiivisessa käänteessä duodjiin alettiin
liittää uusia merkityksiä uusilla yhteiskunnallisilla kentillä, kuten
saamelaispolitiikassa ja kansalaisaktivismissa. Käänne tarkoitti myös uudenlaista
duodjin asiantuntijuutta, joka alkoi muodostua erilaisissa duodji-instituutioissa.
Nykyään sukuyhteyden merkitys ei ole enää samanlainen kuin aiemmin, koska
yhä harvempi saamelainen jää asumaan synnyinseudulleen. Perinteiset saamelaiset
elinkeinot ja saamen kielen taito eivät enää luonnostaan siirry perheen sisällä. Tässä
sosiaalisessa ja kulttuurisessa murroksessa duodjiperinteen ylläpitäminen on yhä
enemmän muodollisten instituutioiden tehtävänä. Myös duodjin määrittelyssä
painopiste on siirtynyt sukujen ja perheiden piiristä erilaisiin muodollisiin
yhteyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi duodjikirjat. Ne tuottavat duodjidiskurssia,
jossa duodjiperinteen aitous usein määritellään edustuksellisuuden ja
korkealaatuisuuden kautta. Se ei välttämättä vastaa duodjin todellisuutta, vaan on
kytköksissä enemmänkin poliittisiin ideologioihin ja kaupallisiin pyrkimyksiin.
Saamelaisen kulttuuriperinnön käytänteissä ja merkityksissä on siis nykyään
olemassa jännite yksilöllisyyden ja kollektiivisuuden sekä perinteisyyden ja
kaupallisuuden välillä. Samaan aikaan, kun muodollinen duodji-instituutio
korostaa edustuksellista duodjia, haluavat yksittäiset saamelaiset ilmaista itseään
persoonallisesti – ja edullisesti – duodjin avulla. Tähän jännitteeseen sekä
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saamelaisen yhteiskunnan muihin muutoksiin duodjiyrittäjät reagoivat brändejä
rakentamalla. Luksusbrändi pyrkii vastaamaan nostalgian ja aitouden, jopa
menneen maailman kaipuuseen. Prêt-à-porter -brändi haluaa tarjota helposti
saatavilla olevaa, yksilöllistä duodjia. Demokraattisen muotoilun brändi puolestaan
haluaa tehdä duodjista arkipäiväistä kulutustavaraa, johon kaikilla saamelaisella
olisi varaa.
Duodjiyritykset brändeineen koettavat vastata saamelaisten henkilökohtaisiin
identiteettiprojekteihin, toisaalta tarpeeseen kuulua ryhmään, jolla olisi
samanlainen ymmärrys kollektiivisesta kulttuurista. Samalla duodjiperinteestä
tulee osa yrityksen taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tämä tarkoittaa sitä, että
duodjiin liitetään brändin kautta tarinoita, jotka palvelevat ensisijaisesti yrityksen
etua. Pelkästään tällainen brändi on saamelaiskulttuurin kannalta epäedullinen, eikä
sen vuoksi todennäköisesti saavuta saamelaisten kuluttajien keskuudessa
toivottavaa asemaa.
Kaupallinen brändi voi onnistuessaan kuitenkin kertoa jotakin olennaista
saamelaisesta kulttuurista. Tällöin brändillä on kaupallisen arvon lisäksi
kulttuurista arvoa, joka palvelee myös saamelaista yhteisöä. Tällaisia brändejä
voidaan kutsua kulttuurisesti kestäviksi brändeiksi. Tutkimuksessani analysoidut
brändit voi määritellä kulttuurisesti kestäviksi, koska niiden tuottamat tarinat ovat
tarpeeksi yksilöllisiä, jolloin saamelaiset tavallisina kuluttajina voivat samaistua
niihin. Ne sisältävät myös saamelaisten yhteisesti jakamia arvoja ja historioita,
jolloin brändit myös ylläpitävät ja rakentavat saamelaista kulttuuria saamelaisessa
yhteiskunnassa.
Duodjinormien merkitys sosiaalisena instituutiona on järjestää ja ylläpitää
saamelaisten keskinäisiä sosiaalisia suhteita. Duodjin normien kontrollointitavat
ovat kulttuurisia käytäntöjä, koska kontrollointi kohdistuu asioihin, jotka ovat
yhteisöille jollakin tavalla tärkeitä. Normien noudattaminen tai noudattamatta
jättäminen voivat vaikuttaa siihen, miten käsityöntekijä itse asemoi itsensä osaksi
yhteisöään, Ne vaikuttavat myös siihen, miten muut asemoivat käsityöntekijän,
jolloin normikontrollin tuottama valta-aspekti nousee esiin. Normit ovat jatkuvasti
läsnä ja duodjia tehdään tiedostaen niiden olemassaolo. Normikontrolli toimii
signaalina duodjintekijän kuulumisesta saamelaiseen yhteisöön ja voidaankin
kysyä, mihin duodjintekijä kuuluu silloin, jos hän ei kohtaa minkäänlaista
normikontrollointia.
Duodji-instituution kaikkiin kolmeen – muodolliseen, sosiaaliseen ja
kaupalliseen – tasoon, kuuluvat siten duodjin merkityskamppailut. Väitöskirjan
alun sitaatissa Sámi Duodji -yhdistyksen antama määritelmä luontoon ja sukuun
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sitoutuneesta duodjista sekä duodjiyrittäjän näkemys kalliista ja saamelaisia
erottavasta duodjista ovat saman asian eri puolia: duodjin merkityskamppailua siitä,
mitä duodjin ja lopulta saamelaisuuden tulisi olla. Tässä kamppailussa duodjin ja
vallan suhde nousee keskeiseksi. Oleellisia ovat kysymykset siitä, kuka tai ketkä
ovat duodjin asiantuntijoita ja kenellä on oikeus määritellä, mitä perinteinen duodji
on ja ei ole.
Duodji-instituutio
analyyttisenä
kategoriana
on
osoittautunut
käyttökelpoiseksi tavaksi tarkastella saamelaisen yhteiskunnan rakentumista.
Instituutiosta puhuttaessa voi toisinaan unohtua, että sen muodostavat ihmiset,
eivät pelkät rakenteet ja kasvottomat toimijat. Muodollisen, sosiaalisen ja
kaupallisen duodji-instituution välinen jako auttaa asioiden luokittelua tutkimuksen
analyysivaiheessa, mutta arkitodellisuudessa samat ihmiset ja samat duodjintekijät
voivat toimia kaikilla tasoilla. Ihmistä ja instituutiota ei siten voi erottaa toisistaan.
Duodji-instituutioon tulee myös lisätä duodjitutkimus, jota tämä väitöskirja edustaa.
Myös tämä tutkimus on nähtävä osana duodjin merkityskamppailua ja
institutionaalista vallankäyttöä, joka asettaa duodjin suomalaisen ja pohjoismaisen
muotoilututkimuksen kautta länsimaiseen muotoiludiskurssiin.
Sosiaaliset normit ja kaupalliset brändit ovat olleet konstruktionistisen
tutkimuksen käytännöllisiä työkaluja. Ne ovat avanneet mahdollisuuden tarkastella
duodjia ilmiönä, johon vaikuttavat myös saamelaisten ympärillä olevat
yhteiskunnalliset prosessit. Normit ja brändit voisivat olla tulevaisuudessa vieläkin
vahvemmin duodjitutkimuksen välineitä. Tutkimusprosessin aikana saamelaisessa
yhteiskunnassa onkin lähtenyt kehittymään jälleen uudenlainen diskursiivinen
käänne: vahvasti alkuperäiskansaisuuteen liittyvä identiteettiprojektin suuntaus,
jossa saamelaisten omia tapoja ja perinteitä tulkitaan ja tuotetaan taas uudesta
näkökulmasta. Duodjiin kytkeytyvän tiedon ja olemuksen sisällöt tulevat varmasti
saamaan uusia muotoja. Kulttuuristen brändien ja normien tutkiminen ja niiden
käyttö tutkimusmenetelminä voisivat olla kiinnostavia tapoja lähestyä tätä
suuntausta.
Normit ja brändit kertovat paitsi kulttuurisista vahvuuksista myös kipupisteitä.
Se, millä tavalla normit ja brändit voisivat vahvistaa heikompia kulttuurin
elementtejä tulisi tutkia lisää. Tulevissa tutkimuksissa tulisi myös kiinnittää
enemmän huomiota erilaisiin saamelaisten itsensä tuottamiin duodjin
kaupallistamisen tapoihin, kulutuskäyttäytymiseen sekä siihen, miten
kaupallistamisen eri muodot vaikuttavat laajemmin duodjin tekemiseen ja
käyttämiseen.
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Duodjin
merkitysten
tutkiminen
avaa
uudenlaisia
näkökulmia
saamentutkimukseen ja sitä kautta saamelaisuuden tuottamiseen. Voidaan
perustellusti sanoa, että duodjin asema saamelaisen yhteiskunnan ja kulttuurin
rakentumisessa on vahva. Sen asemaa tulisi entisestään vankistaa paitsi
koulutuksessa myös saamelaispoliittisessa päätöksenteossa erityisesti rahoitusten
suhteen. Duodjin arvostus poliittisilla ja kaupallisilla areenoilla kasvattaa myös
tavallisten saamelaisten halua tehdä enemmän käsitöitä.
Saamelaisten duodji tasapainottelee kollektiivisen kulttuurin, kaupallisuuden
ja saamelaisten yksilöllisten identiteettiprojektien rajoilla. Merkityksiä tuotetaan
keskenään ristiriitaisin, kilpailevin ja jopa toisiaan poissulkevin tavoin. Duodjin
merkityskamppailujen tapoja ja syitä, miksi niitä käydään, on hyvä tiedostaa, koska
niissä kulminoituvat saamelaisen kulttuurin ydin: pitkät perinteet, ajankohtaiset
yhteiskunnalliset ilmiöt ja yhteisöllisyyteen pyrkivät rakenteet.
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great book of Sámi handicraft. Rosvik: Nordkalotten.
Kohli, C., Leuthesser, L. & Suri, R. (2007). Got slogan? Guidelines for creating effective
slogans. Business Horizons, 50(5), 415-422.
Korpilähde, O. (2008). Saamenmaan ammatilliset oppivuodet. saamelaisalueen
(ammatillisen) koulutuskeskuksen organisaatioidentiteetin muodostuminen tieto- ja
kulttuurikontekstissa. (Julkaisematon lisensiaatintutkimus). Humanistinen tiedekunta.
Oulun yliopiston.

76

Kovach, M. (2009). Indigenous methodologies: Characteristics, conversations, and contexts
University
of
Toronto
Press.
Haettu
2.1.2018
osoitteesta
https://oula.finna.fi/Record/nelli28.2560000000054394.
Kristoffersson, S. (2014). Design by IKEA: A cultural history. London: Bloomsbury.
Kugapi, O. (2014). "Se on sydämen asia se saamenkäsityö": Matkailun vaikutukset
saamelaiseen käsityökulttuuriin ja kulttuuri-identiteettiin. (Julkaisematon opinnäyte).
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta: Lapin yliopisto.
Kuokkanen, R. (2009). Boaris dego eana: Eamiálbmogiid diehtu, filosofiijat ja dutkan.
Kárášjohka: ČálliidLágádus.
Kuortti, J., Mäntynen, A. & Pietikäinen, S. (2008). Kielen rakennustelineillä: Kielellisen ja
yhteiskunnallisen käänteen merkitys. Tiedotustutkimus, 31(3), 25–37.
Laiti, P. & Aikio, Á. (2010). Suomâ sämimáccuheh: Lää́ddjânnam sää́mpihttâz: Suoma
sámegávttit: Suomen saamelaispuvut. Inari: Sámi Duodji ry.
Lakkala, A., West, H. & Torikka, X. (11.8.2017). Saamelaisnaisten muinainen,
mahdollisesti syntisenä kielletty sarvilakki halutaan jälleen käyttöön. Haettu
15.12.2017 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-9743691.
Lapin Kansa. (1976a, 21.1.1976). Lapin käsityöperinteen jatkuvuus nyt turvattu. Yhdistys
rekisteriin. Lapin Kansa.
Lapin Kansa. (1976b, 14.5.1976). Lappalaiskäsitöille suojamerkki. Lapin Kansa.
Lapin Kansa. (1976c, 29.4.1976). Suojamerkkikilpa saamelaisille käsityöntekijöille. Lapin
Kansa.
Lawrence, T. B. (2008). Power, institutions and organaizations. Teoksessa R. Greenwood,
C. Oliver, K. Sahlin & R. Suddaby (toim.), The sage handbook of organizational
institutionalism. (s. 170–197). London; Thousand Oaks, Calif.: Sage.
Ledman, A. (2012). Att representera och representeras: Samiska kvinnor i svensk och
samisk press 1966–2006. Umeå: Umeå universitet.
Lehtola, J. (2006). 30 vuotta käsityö sydämellä: Sámi duodji ry 1975–2005. Inari:
Kustannus-Puntsi.
Lehtola, J., Hartikainen, A., Aikio, Á., Aikio, S. & Anttonen, K. (2006). Sámi duodji: Sámi
duodjesearvvi
30-jagi
ávvudancájáhusa
cájáhuskataloga:
Saamenkäsityö:
Saamenkäsityöyhdistyksen 30-vuotisjuhlanäyttelyn näyttelyluettelo: Sámi handicraft:
Catalogue for the jubilee exhibition of the sámi handicraft association's 30th
anniversary. Inari: Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö.
Lehtola, V-P. (1985). Vieraan kulttuurin jäljillä ja hakoteillä. lapin tutkimuksen kaksi linjaa.
Kaltio, (6), 50–55.
Lehtola,
V-P.
(2005).
Saamelaiset
itse
tutkimuksensa
tekijöiksi:
Virkaanastujaispuhe. Kaltio. Pohjoinen Kulttuurilehti, (5).
Lehtola, V-P. (2012). Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Lehtola, V-P. (2015). Saamelaiset: Historia, yhteiskunta, taide (päivitetty laitos). Inari:
Kustannus-Puntsi.
Lehtola, V-P. & Aikio, A. (2008). Muitaleddjiid maŋisboahttit: Beaivvas sámi teahtera
historja. Oulu: Giellagas-instituhtta.
77

Lehtola, V-P. & Länsman, A. (2012). Saamelaisliikkeen perintö ja institutionalisoitunut
saamelaisuus. Teoksessa V-P. Lehtola, U. Piela & H. Snellman (toim.), Saamenmaa:
Kulttuuritieteellisiä näkökulmia (Kalevalaseuran vuosikirja 91 toim., s. 13–35).
Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura.
Lehtonen, M. (1996). Merkitysten maailma: Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia.
Tampere: Vastapaino.
Lette, R. J., Fjellström, S., Ruong, I. & Wallmark, L. (1968). Mönsterbok i samisk slöjd:
Horn- och träslöjd i norrbottens län. Luleå: Norrbottens museum.
Linkola, M. (1985). Saamelaisen kansantaiteen yleispiirteet. Teoksessa M. Linkola (toim.),
Lappi 4. saamelaisten ja suomaisten maa (s. 114–133). Hämeenlinna: Karisto.
Linkola, M. & Pennanen, J. (2000). Saamelainen käsityö kansantaiteen ilmentäjänä.
Teoksessa J. Pennanen, & K. Näkkäläjärvi (toim.), Siiddastallan: Siidoista kyliin.
Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. (s. 183–197). Oulu:
Pohjoinen.
Länsman, A-S. (2004). Väärtisuhteet lapin matkailussa: Kulttuurianalyysi suomalaisten ja
saamelaisten kohtaamisesta. Oulu: Kustannus-Puntsi.
Länsman, A-S. (2008). Kenelle saamentutkija tutkii? Teoksessa K. Lempiäinen, O. Löytyy
& M. Kinnunen (toim.), Tutkijan kirja (s. 87–98). Tampere: Vastapaino.
Machin, D. & Thornborrow, J. (2003). Branding and discourse: The case of cosmopolitan
Discourse Society, 14(4), 453–471. doi:10.1177/0957926503014004003.
Magga, L. (1995). Duoji mearkkašupmi sápmelaččaide: Saamenkäsityön merkitys
saamelaisille. Anár. Inari: Sámi oahpahusguovddáš. Saamelaisalueen koulutuskeskus.
Magga, M. (2002). Sami nissonolbumuid identitehta garggiideapmi. eallingeardedutkamus
nuorta-eanodaga servodatlas nuppastusain 1940–2000. (Julkaisematon opinnäyte).
Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos: Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri:
Oulun yliopisto.
Magga, M. (2015). Vásihit báikki: Sággon govat muitalit. (Julkaisematon opinnäyte).
Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla.
Magga, S-M. (2010). Vapauden rajat ja ulottuvuudet: Kirjoittamattomat säännöt duodjin ja
saamelaisen muotoilun mahdollisuuksina ja rajoittajina. (Julkaisematon opinnäyte).
Giellagas-instituutti: Oulun yliopisto.
Malmelin, N. (2018). Vaikuttava tietokirjallisuus – mitä se on? Tieteessä tapahtuu, 36(3),
41–42.
Mathisen, S. R. (2004). Hegemonic representations of sámi culture: From narratives of noble
savages to discourses on ecological sámi. Teoksessa A. Siikala, B. Klein & S. R.
Mathisen (toim.), Creating diversities: Folklore, religion and the politics of heritage.
(s. 17–30). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Mattanen, T. (2017). Saamenpukua omivat puhetavat ja niiden vastadiskurssit epäaitoa
saamenpukua käsittelevissä verkkokeskusteluissa. (Julkaisematon opinnäyte).
Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto.
Minde, H. (2000). Diktning og historie om samene på stuoranjárga. Guovdageaidnu: Sámi
Instituhtta.
Musta, A. (2018). Suullinen tiedonanto 31.6.2018.
78

Mönsterbok för samisk hemslöjd i västerbottens län (1991). (Facsimileutgåva/Jäljennetty
toimitus). Umeå: Två Förläggare bokförlag.
Näkkälärvi, A. M. (2010). Esipuhe. Teoksessa P. Laiti, & Á. Aikio (toim.), Suomâ
sämimáccuheh - Lää´ddjânnam sää´mpihttâz - Suoma sámegávttit - Suomen
saamelaispuvut (s. 9). Anár: Sámi Duodji ry.
Niemelä, S. (1997). Jutaava saamenkäsityö. saamenkäsitöissä tapahtuneita muutoksia
suomen käsivarressa. (Julkaisematon opinnäyte). Kasvatustieteiden tiedekunta: Lapin
yliopisto.
Nuorgam, S. (2009). Duodjin eli saamelaisen käsityön oikeudellinen suoja perinteisenä
kulttuuri-ilmaisuna. (Julkaisematon opinnäyte). Oikeustieteiden tiedekunta: Lapin
yliopisto.
Nuorgam, S. & Karhu, J. (2010). Saamelaiskäsityön (duodjin) oikeudellinen suoja osana
saamelaiskulttuuria. Teoksessa K. Kokko (toim.), Kysymyksiä saamelaisten
oikeusasemasta. (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja B (30) s. 172–184).
Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Oskal, N. (2004). Náhppi og det sosiale rommet: Om samisk brukskunst og estetisk
autonomi. Teoksessa G. Guttorm, & J. Sanven (toim.), Sløyden, minoritetene, det
flerkulturelle og et internasjonalt perspektiv. (s. 69–80). Notodden: NordFo. Høgskolen
i Telemark, avdelning for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.
Pennanen, J. (2016). Pakeneeko lappi, sakeneeko lanta: Lapinkylän selviytymistarina 1850luvulta nykyaikaan. Helsinki: Jukka Pennanen.
Persen, S. (1993). Teoksessa Persen S. (toim.), Sámi dáiddárleksikona: Samisk kunstleksikon.
Alta: Sámi dáiddaguovddáš. Samisk Kunstnersenter.
Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. (2009). Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.
Porsanger, J. (2007). Bassejoga čáhci: Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra
álgoálbmotmetodologiijaid olis. Kárášjohka: Davvi girji.
Porsanger, J. & Guttorm, G. (2011). Working with traditional knowledge: Communities,
institutions, information systems, law and ethics: Writings from the árbediehtu pilot
project on documentation and protection of sami traditional knowledge.
Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla.
Puurunen, N. (2002). Saamelaisuus kansallismuseossa. suomen kansallismuseon
saamelaisten esinekokoelmien muodostuminen, karttuminen ja analyysi.
(Julkaisematon opinnäyte). Kansantiede: Humanistinen tiedekunta: Helsingin yliopisto.
Påve Idivuoma, I. E. (2017). Leavdnjavuona identitehta duddjon. mearrasámi gávtti
ealáskahttima guorahallan. (Julkaisematon opinnäyte). Guovdageaidnu: Sámi
allaskuvla.
Rácz, I., Nesheim, A., Fjellström, S., Aikio, A. & Aikio, S. (1972). Saamelaista
kansantaidetta. Helsinki: Otava.
Ruutiainen, S. (2012). Onko puhelinkoppi koru?: Nykykoru taiteen kentällä. Rovaniemi:
Lapin yliopistokustannus.
Ryynänen, T. (2009). Median muotoilema: Muotoilun mediajulkisuus suomalaisessa
talouslehdistössä. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.
79

Saamelaisalueen koulutuskeskus. (2018). Koulutustarjonta. Haettu 1.8.2018 osoitteesta
http://www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Koulutustarjonta.
Samernas Utbildningscentrum (2016). Historik Samernas Folkhögskola/utbildningscentrum,
1943-. Haettu 5.9.2018 osoitteesta http://www.samernas.se/om-samernas/historik/.
Sameslöjdstiftelsen, S. D. (2018). Duodjifonden. Haettu 5.9.2018 osoitteesta
http://www.sameslojdstiftelsen.com/duodjifonden/.
Sámi
allaskuvla.
(2018).
Oahput.
Haettu
1813.2018
osoitteesta
http://samas.no/se/studier?f%5B0%5D=field_fagomrade_retning%3A665.
Sámi Duodji ry. (2.5.2016). Saamelainen käsityöperinne. Haettu 1.10.2018 osoitteesta
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Saamelainen_käsityöperinne.
Sara, M. N. M. (2015). Teoksessa Nilsen R. (toim.), Siida ja siiddastallan: Å være en siida
– om forholdet mellom siidatradisjoner og videreføringen av siidasystemet: Being siida:
On the relationship between siida tradition and continuation of the siida system.
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning/Faculty of Humanities,
Social Sciences and Education: UiT Norges arktiske universitet.
Sarre, E. (2012). Anarâš pivtâstem. Aanaar: Sämitigge.
Schroeder, J. E. & Salzer-Mörling, M. (2006). Introduction. the cultural codes of branding.
Teoksessa J. E. Schroeder & M. Salzer-Mörling (toim.), Brand culture (s. 1–12).
London: Routledge.
Segre Reinach, S. (2005). China and italy: Fast fashion versus prêt à porter: Towards a new
culture of fashion. Fashion Theory, 9(1), 43–56.
Siisiäinen, M. & Kankainen, T. (2009). Järjestötoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät
suomessa. Teoksessa T. Kankainen, H. Pessala, M. Siisiäinen, L. Stranius, H. Wass &
N. Wilhelmsson (toim.), Suomalaiset osallistujina. katsaus suomalaisen
kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen (5. painos, s. 90–137). Helsinki:
Oikeusministeriö.
Haettu
1.3.2018
osoitteesta
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76188.
Smith, L. T. (1999). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples.
London: Zed Books.
Snarby, I. (2014). Duodji as sami experiences in contemporary art: Jaskadit jorrá jurdda:
Stille vender tanken: Silently the though turn by Iver Jåks. Teoksessa H. H. Hansen, I.
Snarby, L. M. Tangen, T. Tingvoll & R. T. Henriksen (toim.), Beauty and truth:
Čáppatvuohta ja duohtavuohta: Dialogues between sami art and art historical research
(s. 16–21). Stamsund: Orkana akademisk.
Sokka, S. (2012). "Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!": Taidelautakunnat
valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa. Haettu 5.9.2018
osoitteesta
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40408/978-951-39-49204.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Somby, S. R. (2003). Beaivenieidda duodji. Duodjeárbevieru kultuvrralaš mearkkašumit ja
enkultuvrašuvdna golmma sohkabuolvva áigge Gáregasnjárgga ja Kárášjoga guovllus
1900-logus. (Julkaisematon opinnäyte). Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos,
saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Oulun yliopisto.

80

Somby, S. R. (2011). Rituaaliset ruumiit – saamelaisnuorten pukeutuminen konfirmaatiossa.
Nuorisotutkimus, 29(1), 3–17.
Spik Skum, K. (2015). Ett konsept om ett rum baserat på hållbara material. en
transformering från goahte till heminredning. (Julkaisematon opinnäyte).
Guovdageaidnu. Sámi allaskuvla.
Spivak, G. C. (1993). Outside in the teaching machine. New York: Routledge.
Stordahl, V. (1996). Same i den moderne verden: Endring og kontinuitet i et samisk
lokalsamfunn. Kárášjohka: Davvi girji.
Sullivan, K. (2013, Crafting identities: Indigenous artisans and the politics of the handicraft
industry. Washington University Undergraduate Research Digest, 8, 80-120.
Suoninen, E. (1999). Näkökulmia sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen. Teoksessa A.
Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi liikkeessä (s. 17–36).
Tampere: Vastapaino.
Svensson, T. G. (1985). Asa kitok och hennes döttrar: En studie om samisk rotslöjd.
Stockholm: Nordiska museet.
Tahkokallio, P. (2012). Arctic design: Opening the discussion. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Taira, T. (2004). Identiteettipolitiikan vaihtoehdot? Paikantuminen ja henkilökohtaisuus
sitoutumisena. Teoksessa J. Latvala, E. Peltonen & T. Saresma (toim.), Tutkija
kertojana: Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen (s. 109–133). Jyväskylä:
Jyväskylän yliopisto.
Takala-Schreib, V. (2000). Suomi muotoilee: Unelmien kuvajaisia diskurssien vallassa.
Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
Triumf, R. (2004). Máttariid máhtut maŋisboahttiide. duojii árvvut ja daid gaskkusteapmi
skuvllas. (Julkaisematon opinnäyte). Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla.
Turunen, L. L. M. (2015). Consumers experiences of luxury: Interpreting the luxuriousness
of a brand. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Tuulentie, S. (2001). Meidän vähemmistömme: Valtaväestön retoriikat saamelaisten
oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Utsi, C. & Utsi, H. (2007). Duodjiguiden. 2008–2009. Jokkmokk: Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji.
Utsi, E. M. (2013). Eallilan: Vida nissona barggut ja vásáhusat boazoealáhusas.Kárášjohka:
Davvi Girji.
Valkonen, S. (2009). Poliittinen saamelaisuus. Tampere: Vastapaino.
Vars, E. M. (2006), Bealuštusčálus gáktepolitiijaide. Sámis, 3, 42–45.
Västerbottens museum. (1970). Sydsamisk slöjd: Mönster och teknik i horn, trä, tenn, läder,
band. Umeå: Västerbotten. Wethey, E. (2005). Creative commodification of handicrafts,
the encounter between the export market and the indigenous weaver: Comparisons of
latin american weaving communities. Lambda Alpha Journal, 35, 2–28.

81

82

Liitteet

Kuvio 2. Maarit Maggan valmistama sisnalaukku. Kuva Maarit Magga.

Kuvio 3. Elli Maarit Helandern rumpu. Kuva Francis Joy.

83

Kuvio 4. Seija Ranttilan Pirita-malliston laukku. Yksityinen kuva.

Kuvio 5. Samekin pihapiiri. Kuva Sami Laiti.

84

Kuvio 6. InKa duodjin kauppa. Kuva Mika Salo.

Kuvio 7. Stoorstålkan näyttelyikkuna. Kuva Michiel Brouwer.

85

86

Osajulkaisut
I

Magga, S-M. 2012: Saamelainen käsityö duodji kansallisen identiteetin rakentajana.
Teoksessa: Saamenmaa kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Teoksessa V-P. Lehtola, U.
Piela & H. Snellman (toim.) Kalevalaseuran vuosikirja 91. SKS. 216–225.
II Magga, S-M. 2014: Geahčastagat, olggušteapmi ja albma duoji gáibádus –
duodjekontrolla duojáriid vásáhussan [suom. Katseet, vieroksuminen ja 'oikean '
duodjin vaatimus – duodjikontrolli käsityöläisten kokemana]. Sámi dieđalaš áigečála,
2. Guovdageaidnu. Sámi allaskuvla. 29–46.
III Magga, S-M. 2016: Sámekultuvrra mearkkašumit duoji brándahuksemis. [Suom.
Saamelaiskulttuurin merkitykset duodjibrändin rakentamisessa] Sámi dieđalaš áigečála,
2. Guovdageaidnu. Sámi allaskuvla. 7–28.

Uudelleenjulkaistu Suomen Kirjallisuuden Seuran (artikkeli I) ja Sámi Dieđalaš
áigečálán (artikkelit II ja III) luvilla.
Alkuperäisartikkelit eivät sisälly elektroniseen versioon.

87

88

ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS
SERIES B HUMANIORA

151.

Tuomi, Pirjo (2017) Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena,
rasitteena ja mahdollisuutena : historiallis-argumentatiivinen tarkastelu suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen suhteesta kaunokirjallisuuteen ja kirjalliseen järjestelmään

152.

Sarviaho, Samu (2017) Ikuinen rauha : vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauha
suomalaisessa historiantutkimuksessa ja historiakulttuurissa 1800- ja 1900-luvuilla

153.

Niemitalo-Haapola, Elina (2017) Development- and noise-induced changes in
central auditory processing at the ages of 2 and 4 years

154.

Sandbacka, Kasimir (2017) Utopia derailed : Rosa Liksom's retrospection of the
modern project

155.

Casey, Etain (2017) Walter Ripman and the University of London Holiday Course
in English for Foreign Teachers 1903–1952

156.

Martinviita, Annamari (2017) Online community as experience and discourse :
a nexus analytic view into understandings of togetherness online

157.

Kämäräinen, Juha (2018) Tiedonkäytön ilmiöitä ammattikorkeakoulujen
opinnäytetöissä : aineistolähtöinen tarkastelu ja käsitteellinen mallinnus

158.

Modarress-Sadeghi, Mirette (2018) Muinaisesineestä kauppahyödykkeeksi :
arkeologia, kulttuuriperintö ja kolonialistiset tutkimuskäytänteet

159.

Acosta García, Nicolás (2018) Chocó challenges : communities negotiating
matters of concern and care on Colombia’s margin

160.

Nordqvist, Kerkko (2018) The Stone Age of north-eastern Europe 5500–1800
calBC : bridging the gap between the East and the West

161.

Tranberg, Annemari (2018) Ympäristön ja ihmisen suhteen muuttuminen
Perämeren rannikolla varhaismodernina aikana : makrofossiilitutkimus kasvien
käytöstä muuttuvassa maailmassa

162.

Lehto, Liisa-Maria (2018) Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten
kielipuheesta

163.

Parhi, Katariina (2018) Born to be deviant : histories of the diagnosis of
psychopathy in Finland

164.

Ratz, David (2018) The Canadian image of Finland, 1919–1948 : Canadian
government perceptions and foreign policy

165.

Keskimaa, Sari (2018) Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkertana

Book orders:
Granum: Virtual book store
http://granum.uta.fi/granum/

B 166

OULU 2018

UNIVERSITY OF OULU P.O. Box 8000 FI-90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

U N I V E R S I TAT I S

O U L U E N S I S

ACTA

A C TA

B 166

ACTA

U N I V E R S I T AT I S O U L U E N S I S

Sigga-Marja Magga

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

Sigga-Marja Magga

University Lecturer Tuomo Glumoff

SAAMELAINEN KÄSITYÖ
YHTENÄISYYDEN
RAKENTAJANA
DUODJIN NORMIT JA BRÄNDIT

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Planning Director Pertti Tikkanen

Professor Jari Juga

University Lecturer Anu Soikkeli

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala
ISBN 978-952-62-2068-0 (Paperback)
ISBN 978-952-62-2069-7 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA,
GIELLAGAS-INSTITUUTTI

B

HUMANIORA

