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Taarna Valtonen

Sinirinnan kielellä

– Nils-Aslak Valkeapään runouden suhde 
puhuttuun saamen kieleen

Abstract
This paper illustrates and analyses the connections between spoken Saami and the lyric 
oeuvre of Nils-Aslak Valkeapää on several levels. Among other things, it provides examples of 
distinctive morpho-phonological, lexical and syntactic features as well as the use of punctua-
tion marks, fonts, and other layout elements. Of the connections exemplified, the use of dia-
lect in particular is regarded as a manifestation of the local identity of the poet, but the use of 
certain other features has clearly been motivated by stylistic and aesthetic considerations. As 
a contextualizing introduction, the author describes the difficulties of a minority writer who 
was never taught his native Saami language at school and whose first books were published 
amid the turmoil of constantly changing Saami orthographies. In addition, the role of dialects 
in Saami literature is discussed on a more general level.

Tarkastelen tässä artikkelissa Nils-Aslak Valkeapään, Áillohašin, runoteosten kieltä. 
Keskityn tarkastelemaan erityisesti runojen kielen suhdetta puhuttuun saamen kie-
leen sekä eräitä puhutusta kielestä ammentavia lyyrisen ilmaisun tyylikeinoja. Lisäksi 
taustoitan käsittelyäni luomalla katsauksen Áillohašin kielenkäyttöön vaikuttaneisiin 
tekijöihin, kuten koulutukseen sekä pohjoissaamen oikeinkirjoitustapojen kehityk-
seen ja sen vaikutuksiin.

Tarkasteluni metodiset ja teoreettiset lähtökohdat liikkuvat kielitieteen ja kirjalli-
suudentutkimuksen välimaastossa. Kieli, sen ominaisuudet ja käyttö, ovat kirjallisen 
tyylin keskeinen tekijä, ja päinvastoin kirjallista tyyliä on vaikea tarkastella puuttumat-
ta kieleen ja sen yksittäisiin ilmiöihin. Kielitieteellinen lähestymistapa tekee tarkaste-
lustani varmasti yksityiskohtaisempaa kuin mihin kirjallisuudentutkimuksen parissa 
on totuttu, mutta uskon tällä tavalla pystyväni avaamaan joitakin sellaisia Áillohašin 
kirjallisuuden ominaispiirteitä, jotka eivät muutoin hahmottuisi.

Koska tarkasteluni taustalla on ajatus Áillohašin kielenkäytön ja tyylin muuttumi-
sesta ajan mittaan, jätän käsittelystä pois päiväkirjamaisen runokokoelman Girddán, 
seivvodan (Lennän, liitelen, 1997), jossa on runoja usean vuosikymmenen ajalta. Tämä 
tavattoman mielenkiintoinen kokoelma vaatisi aivan oman, kunkin runon kirjoitta-
misaikaan ja -tilanteeseen syventyvän käsittelynsä, mihin tämän artikkelin puitteissa 
ei ole mahdollisuutta.
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Artikkelini etenee siten, että taustoittavan alun jälkeen tarkastelen Áillohašin ru-
nouden kielessä esiintyviä murrepiirteitä eli puhutun kielen alueellisesti varioivia 
ominaisuuksia. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat kirjailijan kotialueen pohjoissaamen 
murteen käyttö ja sen merkitseminen kirjoitetussa muodossa. Tarkastelen sekä puh-
taasti kielitieteeseen liittyviä aiheita, kuten Áillohašin kielen murrepiirteitä muoto- ja 
äänneopin sekä sanaston osalta, mutta pohdin myös murteen ja puhutun kielin kaltai-
sen ilmaisutavan merkitystä hänen ja yleisemmin saamelaisen kirjallisuuden tyylikeinona.

Murteen tarkastelusta siirryn yleisempien, ei alueellisesti rajautuvien, puhuttuun 
kieleen kuuluvien ilmiöiden tarkasteluun. Tässä olen käyttänyt apuna Auli Viikarin1 
vapaamittaisen runouden tarkasteluun kehittämää kielen eri tasoja erittelevää lähes-
tymistapaa. Ensin käsittelen Viikarin jaottelussa lähinnä pragmaattiseen tasoon kuu-
luvia ilmiöitä eli kuvaan kuinka Áillohaš käyttää eräissä runoissaan puhutun kielen 
kaltaista kieltä erilaisten vaikutelmien luojana. Tämän jälkeen pohdin Viikarin jaotte-
lun viidennen kategorian, grafologisen eli typografisen tason käyttöä puhutun kielen 
ominaisuuksien jäljittelyssä. Käsittelen esimerkiksi sitä, miten runojen välimerkit, isot 
ja pienet kirjaimet sekä säejako vaikuttavat runojen luentaan ja tulkintaan.2 

Viimeisenä tarkastelen esimerkkien avulla erilaisia toistoon liittyviä kielenkäytön-
tapoja, joista osa ammentaa selvemmin puhutun kielen ilmiöistä, osa puolestaan 
kuuluu lyyrisen ilmaisun tyylivalikoimaan. Toisto on yksi kielenkäytön keino, jota 
Áillohaš käyttää runoudelleen tyypillisen rytmin ja soinnukkuuden synnyttämiseen. 
Viikarin jaottelussa ne kuuluvat fonologiseen eli äänneopilliseen, grammaattiseen eli 
kieliopilliseen ja semanttiseen eli merkityksen tasoon.

Lähtökohtia

Koulu ja äidinkieli

Áillohašin runotuotannon olemassaolo sisältää paradoksin, jonka hän toi itse esille 
vuoden 1991 Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon kiitospuheessaan:

Ja haluan kiittää teitä siitä, että tänä vuonna olette antaneet palkinnon minul-
le. Mutta samaan aikaan olette palkinneet kirjailijan, joka ei osaa oman äidin-
kielensä oikeinkirjoitusta. Totta kai kävin vuosikausia koulua, sain jopa arvo-

1. Viikari 1987: 24–62.
2. Typografiseen tasoon kuuluu myös esimerkiksi runojen asemointi, jota vain sivuan. Sitä ja sen merkitystä 

Áillohašin tuotannossa käsittelevät esimerkiksi Gaski 2008 ja Hirvonen 1995: 42–46 sekä Ōkura tässä teoksessa.
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sanan taidoistani ”äidinkielessä”. Mutten koskaan saanut opetusta saameksi tai 
saamesta. Käytännössä tilanne oli aivan päinvastainen; sellainen, että ei saisi…3

Áillohašin kokemus on useiden muidenkin saamelaisten kokemus: saamelaislapset 
ovat saaneet oman äidinkielensä opetusta Suomessa vasta joitakin vuosikymmeniä 
ja vielä lyhempi on saamenkielisen perusopetuksen historia. Tällainen tilanne on siis 
saamelaisten omalla kotiseutualueella Enontekiöllä, Utsjoella, Inarissa ja Sodankylän 
pohjoisosissa. Sen ulkopuolella asuvat saamelaislapset saavat oman äidinkielensä ope-
tusta edelleen vain harvoin ja saamenkielistä perusopetusta eivät koskaan.4

Vaikka nykyinen koulutilanne on parhaimmillaankin tyydyttävä, on se kuitenkin 
merkittävästi parempi kuin Áillohašin lapsuudessa. Tuohon aikaan saamen kielen pu-
huminen oli kielletty rangaistuksen uhalla useimmissa kouluissa ja asuntoloissa, lasten 
kouluvuoden aikaisissa kodeissa. Näin oli siitäkin huolimatta, että useimmat saame-
laislapset osasivat suomea korkeintaan auttavasti koulunkäynnin aloittaessaan.5 Ran-
gaistukselta on tuntunut varmasti myös se, että lasten täytyi kouluvuoden aikana asua 
koulupaikalla asuntolassa, kaukana omasta perheestä, kielestä ja kulttuurista. Eten-
kään jutavien saamelaisten lasten ei ollut mahdollista asua perheensä kanssa muulloin 
kuin lukukausien välillä.

Erityisen koskettavasti silloista tilannetta kuvaa Áillohašin äidin Susanna Valkea-
pään Lapin Sivistysseuralle lähettämä kirje, joka julkaistiin Sabmelaš-lehdessä vuonna 
1950 eli samana vuonna, kun hänen nuorimmaisensa Áillohaš aloitti koulunkäyntinsä. 
Kirjeessään äiti ehdotti, että edes kesäisin lasten koulu voisi olla lähempänä muun per-
heen asuinalueita ja myös lyhempi kestoltaan. Lisäksi opetuskielenä pitäisi olla saame. 
Hänen mukaansa pitkä suomenkielinen koulu pilaa saamenelämän kokonaan, kun 
lapsille ei jää aikaa opetella omaan kulttuuriin kuuluvia töitä. Susannan kirjeestä käy 
rivien välistä ilmi, että koulussa opetettiin turhia suomalaisten asioita kielellä, jonka 
opettelukin vei turhaan aikaa. Pahinta oli kuitenkin se, että lapset erotettiin ja vieraan-
nutettiin omasta perheestä ja sen tavoista.6

3. Valkeapää 1991: 13. Suom. Taarna Valtonen.
4. Aikio-Puoskari 2007: 73–78.
5. Rasmus 2008: 10, 56–60.
6. Nils-Aslak Valkeapää [Curriculum Vitae 2000?]; S. Valkeapää 1950: 5. Bigga-Helena Magga (1997) on tutkinut 

aihetta tarkemmin.
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Kielipoliittisia kiemuroita

Áillohašin yhdeksän runoteosta ilmestyivät vuosina 1974–2001. Näiden vuosien ai-
kana Pohjoismaissa ehti olla käytössä viisi–kuusi eri pohjoissaamen ortografiaa eli oi-
keinkirjoitustapaa. Kolme ensimmäistä kirjaa on kirjoitettu kaikki eri ortografioilla. 
Ensimmäisessä kirjassa Giđa ijat čuov’gadat (1974) käytetään niin sanottua Bergsland –
Ruongin ortografiaa, joka oli käytössä pääasiassa Ruotsissa ja Norjassa vuodesta 1951 
alkaen. Kirjan neljänneltä sivulta käy ilmi, että oikeinkirjoituksessa on auttanut saa-
melaisen historian tutkija ja kielitieteilijä Samuli Aikio, johon Áillohaš oli tutustunut 
jo vuonna 1959 Inarin pohjoismaisen saamelaiskonferenssin yhteydessä järjestetyllä 
saamelaisnuorten leirillä. Aikio toimi tuolloin ainoan tuohon aikaan Suomessa il-
mestyneen saamenkielisen lehden Sabmelašin (myöh. Sápmelaš) toimittajana Lapin 
Sivistys seurassa ja tapasi Áillohašia Helsingissä aika ajoin.7

Toisessa kirjassa Lávlo vizar biello-cizaš (1976) on käytetty ortografiaa, joka oli 
yksi nykyisen pohjoissaamen ortografian esiasteista. Siinä on piirteitä sekä nykyisestä 
ortografiasta, että jo 1800-luvun lopulta alkaen erityisesti Norjassa käytetystä Friisin 
ortografiasta. Kirjan kuudennella sivulla on tieto, että silloinen Helsingin yliopiston 
saamen kielen lehtori Helvi Nuorgam-Poutasuo on muuntanut tekstin ”uudelle or-
tografialle”. Tässäkin yhteydessä Sabmelaš-lehdellä oli roolinsa, sillä kirja julkaistiin 
yhteistyössä lehden kanssa ja Nuorgam-Poutasuo kuului lehden silloiseen toimitus-
kuntaan. Kolmannessa kirjassa Ádjaga silbasuonat (1981) on käytössä vuonna 1978 
Arjeplogin pohjoismaisessa saamelaiskonferenssissa hyväksytty ja vuoden 1979 alusta 
käyttöön otettu yhteispohjoismainen ortografia, jonka edelleen kehitelty versio ny-
kyinen ortografia on.8

Vuonna 1985 ilmestynyt Ruoktu Váimmus on ensimmäinen Áillohašin teoksista, 
joka on kirjoitettu nykyisin käytössä olevalla yhteispohjoismaisella pohjoissaamen 
ortografialla. Kirja koostuu aikaisemmista kolmesta runokirjasta. Lisäksi siinä on 
vanhaa ja uutta yhdistelevä kuvitus, uudenlainen taitto ja Pehr Henrik Nordgrenin 
runoihin säveltämän musiikin nuotinnoksia. Runot ovat pääosin samoja kuin aikai-
semmissa kokoelmissa, mutta yksittäisiä runoja puuttuu, joistakin runoista on jätetty 
pieniä osia pois tai niitä on hieman muutettu. Myös runojen kieltä on paikoin muu-
tettu muistuttamaan enemmän kirjailijan omaa kotimurretta.9 Kirja onkin itsenäinen 
taideteos, mutta samalla merkittävä juuri siitä syystä, että siitä on mahdollista lukea 
ensimmäisten kirjojen runot sillä kirjoitustavalla, jota suurin osa nykylukijoista ym-

7. Kitti 2016; O. Magga 1994; Valkeapää 1974: 4; Henkilökohtainen sähköposti Samuli Aikiolta 14.10.2016.
8. Kitti 2016; O. Magga 1994: 271–276; Valkeapää 1976: 6; 1981.
9. Sammallahti 1985. Jocelyne Fernandez-Vestin (henkilökohtainen sähköposti 12.10.2016) mukaan Áillohaš oli 

erittäin tarkka siitä, että Ruoktu Váimmus -kirjan ilmestymisen jälkeen käytettiin esimerkiksi käännösten poh-
jana nimenomaan näitä uudempia versioita.



Sinirinnan kielellä – Nils-Aslak Valkeapään runouden suhde... | 205  

märtää parhaiten. Tämän jälkeen ilmestyneet viisi teosta on kirjoitettu tuolla sa-
malla kirjoitustavalla.

On mielenkiintoista, että etenkin ensimmäisessä teoksessaan Áillohaš on valinnut 
ortografian10, jota ei tavallisesti koskaan käytetty Suomen puolella. Suomessa suosit-
tiin sen sijaan vuosina 1951–1978 virallisesti niin sanottua Lapin Sivistysseuran (Sámi 
Čuvgehussearvi) ortografiaa, joka oli lähempänä suomen kielen kirjoitustapaa kuin 
esimerkiksi Bergsland–Ruongin ortografia. Monet Lapin Sivistysseuran ortografian 
ominaispiirteet perustuivat pohjoissaamen Itä-Ruijan murteisiin, etenkin Utsjoen 
alueen kieleen, kun taas Áillohašin kotikieli kuului tästä merkittävästi eroaviin poh-
joissaamen läntisiin murteisiin. Tämän takia hän on saattanut vieroksua tätä kirjoi-
tustapaa. Toisaalta Jun’ichirō Ōkura11 on kertonut, että Áillohaš oli närkästynyt siitä, 
että yhteispohjoismaiseen ortografiaan otettiin saamen kielen äänteitä /p/, /t/ ja /k/ 

10. Samuli Aikion mukaan nimenomaan Áillohaš itse ehdotti tämän ortografian käyttämistä (henkilökohtainen 
sähköposti 14.10.2016).

11. Suullinen tieto 13.4.2016.

Nils-Aslak Valkeapään toisen runokirjan, Lávlo vizar biello-cizaš lempinimeksi on muodostunut 
sininen kirja, koska sen kansi, teksti ja kuvitus on painettu sinisellä. Teos myös vakiinnutti käyttöön 
Valkeapään lisänimen Sinirinta, saameksi Biellocizáš, jota nimitystä käytetään runoteoksen minä-
kertojasta. Kirjan kansi: Nils-Aslak Valkeapää (1976).
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vastaamaan skandinaaviseen tapaan klusiilit b, d ja g eikä p, t ja k, kuten Lapin sivis-
tysseuran ortografiassa. Ehkä ortografian valinta oli Áillohašille kompromissi, jonka 
keskeisimpänä ajatuksena oli huomioida se lukijakunta, jota on eniten eli Norjan ja 
Ruotsin saamelaiset.

Kielelliset haasteet

Kun Áillohaš aloitti runoilijanuransa, hänellä ei ollut siis tukenaan lainkaan koulusta 
saatua kirjoitusopetusta. Lisäksi oikeinkirjoitussäännöt vaihtuivat vuodesta ja maasta 
toiseen. Tämän seurauksena Áillohaš ei koskaan oppinut tai halunnut opetella kir-
joittamaan täsmällisesti minkään ortografian mukaisesti. Hänen 1990-luvun käsi-
kirjoitustensa kieli muistuttaa hyvin paljon nykyortografiaa, mutta esimerkiksi aste-
vaihtelun merkintä on horjuvaa ja kielessä on monia murrepiirteitä, joita ei suositella 
käytettäväksi kirjakielessä.

Áillohašin kanssa DAT o.s. -kustantamoa pyörittänyt Kristina Utsi12 on kertonut, 
että tällä oli 1980-luvulta asti kolme luotettua miestä, ”omat professorinsa”, jotka kor-
jasivat ja kommentoivat tekstiä jo käsikirjoitusvaiheessa. He olivat lehtori Harald 
Gaski sekä professorit Ole Henrik Magga ja Pekka Sammallahti. Áillohaš oli tutustu-
nut Sammallahteen jo 1960-luvun alkupuoliskolla Helsingissä ja Maggaan sekä Gas-
kiin 1970-luvun alussa saamelaistapahtumissa.13 Kun teksti oli Áillohašin omasta mie-
lestä valmis, hän lähetti sen Kristinalle, joka muokkasi sen nykyortografiaa vastaavaksi. 
Viimeiseen tarkistukseen teksti lähetettiin vielä Pekka Sammallahdelle.14 Kielen oi-
keinkirjoitus oli ainoa ilmaisun osa-alue, jolla Áillohaš tarvitsi tukea muilta: sisällön, 
kuvituksen ja taiton osalta hänellä oli millintarkka, varma oma näkemyksensä. Erittäin 
tarkkana ihmisenä hän ei kuitenkaan tahtonut kielessäänkään olevan virheitä. Hän 
myös koki olevansa vastuussa siitä, että käyttää teoksissaan kieliopillisesti korrektia 
kieltä, koska niin monet saamelaiset lukevat niitä.15

Kaikesta tästä huolimatta Áillohaš kirjoitti teoksensa äidinkielellään pohjois-
saamella, sillä se oli hänelle kielistä rakkain: hänen tunteidensa ja epäilemättä myös 
järkensä kieli. Áillohašin 1970-luvun alkuun painottuneen aktiivisen Sámi Radion 
toimittajakauden aikaisista äänityksistä käy selvästi esille, miten ilmaisukykyinen ja 
lahjakas kielenkäyttäjä hän oli.16 Suullisen kielitaidon muuntaminen kirjalliseen muo-
toon on kuitenkin haastavaa, ja vielä haastavampaa se on kulttuurissa, jossa kirjallinen 

12. Suullinen tieto 21.4.2016.
13. Suulliset tiedot 28.10.2016.
14. Esimerkiksi Beaivi, Áhčážan -kirjan viimeisellä sivulla kiitetään viimeiseksi Pekka Sammallahtea kieliohjeista. 

Hän oli mukana jo Ruoktu Váimmus -kirjan valmistelussa.
15. Suullinen tieto Kari Sallamaalta 11.11.2011.
16. Ks. esim. Reiniharjun artikkelissa tässä teoksessa olevia tekstiesimerkkejä.
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kulttuuri on nuorta. Hänen tuotantonsa on mainio osoitus siitä, kuinka yhdellä kielel-
lä opittua kirjoitustaitoa voi käyttää aivan toisen kielen kirjoittamiseen ja toisaalta sii-
tä, että jokaisen kielen korrektin kirjoitusasun omaksuminen vaatii opiskelua. Vuoden 
1991 kiitospuheesta käy selvästi ilmi, että Áillohaš koki oikeinkirjoitustaidon olevan 
osa kirjailijan oletettua kompetenssia. Sen puute ei ole voinut olla täydellisyyttä tavoit-
televalle taiteilijalle täysin merkityksetöntä. On vaikea tietää, oliko avun pyytäminen 
nöyryyttävää vai sen saaminen helpotus.

Suullinen perinne ja moderni saamelainen runous

Useat tutkijat, kuten Vuokko Hirvonen ja Kari Sallamaa17, ovat kiinnittäneet huo-
mionsa siihen, että Áillohašin runoudessa on paljon joiun piirteitä. Heidän mukaansa 
joiun ominaisuuksia representoivat runoissa tiivis, niukkasanainen ilmaisu, tekstin 
rytmittämistapa, onomatopoieettisuus, erilaiset tekstin visuaaliset vaihtelut, kuten 
normaalikirjaimiston ja kursiivin vaihtelu sekä taiton avulla toteutettu kuvien ja ru-
nojen vuorottelun luoma rytmi, jotka jäljittelevät joiun polveilevaa rytmiä. Vuonna 
1996 Philip Landonin haastattelussa kirjailija itse perusteli ja avasi asiaa vielä laajem-
min näin: 

Saamelaisen kirjallisuuden täytyy rakentua sellaiselle pohjalle, joka on sopiva 
suhteessa meidän taustaamme. Ja meidän kirjallinen taustamme on suullinen 
sisältäen ”muisteluksia” (tarinoita) ja ”lauluja” (jotka sisälsivät sanoja). – – Mie-
lestäni suullinen elementti on erityisen huomattava minun työssäni. Mainitsin 
jo joikuihin liittyvän lyyrisen perinteen. Mutta musiikki on myös osa työtäni 
toisella tavalla: luen aina runoni ääneen ennen kuin hyväksyn niiden olevan 
valmiita. Jos ne soivat, ne ovat valmiita. Käytän myös joikutekniikkaa kun kir-
joitan, tämä selittää miksi minulla voi olla useita lähes identtisiä runoja. Myös-
kään joiulla ei ole alkua eikä loppua, ja teema on aina lyhyt, mutta se muuttuu 
jatkuvasti, uudelleen ja uudelleen. Siis kyllä: jatkan perinnettä – ja luon jotain 
uutta kaiken aikaa.18

Samassa haastattelussa Áillohaš toteaa valinneensa tietoisesti tien, jossa ei seuraa tai 
kunnioita valtakulttuurien ilmaisutapoja tai taiteellisia arvoja, vaan on pyrkinyt uniik-
kiin, omista juurista voimansa ammentavaan ilmaisuun. Koska vakiintuneita kirjalli-
suuden tai luetun ymmärtämisen konventioita ei ollut, hän koki voivansa luoda kir-

17. Hirvonen 1995: 42–46; Sallamaa 2012: 124–125.
18. Landon 1996. Suom. Taarna Valtonen. Ks. aiheesta myös Gaski 2003.
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jallisuutta suoraan ”moderniin muotoonsa olemattomuuden tilasta”19. Joikuperinteen 
lisäksi Áillohaš hyödyntää teoksissaan myös muita suulliseen perinteeseen ja puhut-
tuun kieleen epäsuorasti liittyviä kielenkäytön tapoja.20 Niiden tarkempi esittely ja 
analysointi on toistaiseksi ollut vähäistä.

Saamelaiset ovat aina arvostaneet taitavia kertojia, jotka osaavat kerronnallaan teh-
dä yksinkertaisesta tarinasta mukaansa tempaavan kuunteluelämyksen. Tähän samaan 
Áillohaš mielestäni viittaa edellisessä sitaatissa puhuessaan runojen soimisesta: ei riitä, 
että tekstissä on hyvä sisältö, vaan sen pitää olla sellaisessa muodossa, että se miellyttää 
ääneen luettuna suuta ja korvaa, painettuna silmää. Vastaanottajaa innostavan, saame-
laisiin juuriin pohjautuvan, mutta omanleimaisen ilmaisumuodon kehittämiseen hän 
sai mallia omasta perheestään, sillä sekä hänen äitinsä Susanna että isänsä Johannes 
olivat taitavia kertojia. Seuraavissa kahdessa pääluvussa käsittelen joitakin Áillohašin 
luomalle ilmaisumuodolle tyypillisiä piirteitä.

Murre Áillohašin runoudessa

Murteen rooli saamelaisessa kirjallisuudessa ja Áillohašilla

Áillohašin oma kieli kuuluu pohjoissaamen läntisiin murteisiin, tarkemmin tornion-
saamen pohjoisrajalla puhuttuun Käsivarren murteeseen. Siinä on kuitenkin paljon 
myös äidin puolelta perittyjä piirteitä Länsi-Ruijan murteiden Koutokeinon murtees-
ta.21 Yksi Käsivarren murteelle, etenkin Kaaresuvannon lähiseudulle, tyypillinen piir-
re, joka ei ole tavallinen Koutokeinon murteessa, on yksikön lokatiivin tunnus -n. Sitä 
vastaa kirjakielessä ja Koutokeinon murteessa pääte -s. Tämä murrepiirre on yksi niis-
tä, joissa Áillohašin kieli vaihtelee kahden murteen muotojen välillä. Se tulee hyvin esille 
hänen radio-ohjelmistaan, joissa esiintyy molempia muotoja. Esimerkiksi: ráfin ’rauhas-
sa, rauhasta’ ja Espánnjan ’Espanjassa, Espanjasta’, mutta toisaalta joavkkus ’joukossa, jou-
kosta’ ja Amerihkás ’Amerikassa, Amerikasta’22. Runoteoksiinsa hän on valinnut yksikön 
lokatiivin tunnukseksi -s:n, mikä onkin luontevaa, koska -n-pääteinen lokatiivi sekoittuu 
toisten murteiden puhujien mielessä helposti essiivin -n-tunnuksen kanssa.

Runokirjoissaan Áillohaš käyttää kieltä, joka on kompromissi hänen oman puhu-
tun kotimurteensa ja normitetun kirjakielen välillä, joskin kirjakielen painoarvo on 
ollut suurempi. Pohjoissaamen kirjakielen normi perustuu pitkälti Koutokeinon mur-
teeseen, mikä saattaa olla syynä siihen, että nämä murrepiirteet saavat enemmän sijaa 

19. Helander & Kailo 1999: 123.
20. Helander & Kailo 1999: 123–124, 127–129.
21. Sammallahti 1998: 17–20; suulliset tiedot Oula A. Valkeapäältä 8.9.2016.
22. Ks. tässä teoksessa olevan Reiniharjun artikkelin sitaatteja.
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ilmaisussa kuin esimerkiksi Käsivarren murteen piirteet. Koska kirjoissa käytetty kieli 
ylittää kuitenkin kirjakielen normituksen rajat, sitä voi pitää murrepiirteitä sisältävänä 
yleiskielenä. Missään tapauksessa Áillohašin teokset eivät ole varsinaista murrekirjal-
lisuutta siinä merkityksessä, kuin esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden osalta tarkoi-
tetaan.

Puhutun kielen kirjoittaminen ja lukeminen on aina haastavaa, ja saamen kielen 
tapauksessa mahdollisimman tarkasti puhuttua murretta jäljittelevä teksti voisi rajata 
lähtökohtaisesti suppeaa lukijakuntaa melkoisesti. Áillohaš vaikuttaakin miettineen 
tarkoin, mitä murrepiirteitä valitsee runoihinsa. Mukaan on otettu vain sellaisia yk-
sittäisiä murrepiirteitä, jotka ovat omalle kielelle tunnusomaisia, mutta kuitenkin sii-
nä määrin vähäisiä tai harvoin esiintyviä, että toisten murteiden puhujat oppivat nopeasti 
tunnistamaan ja tulkitsemaan niitä. Samaa strategiaa hän pyrki käyttämään myös pu-
huessaan julkisesti esimerkiksi radio-ohjelmissa, haastatteluissa ja esiintymisissä. Ko-
tioloissa, läheistensä kanssa hän puhui kotimurrettaan.23

Saamenkielisen kirjallisuuden alalla ei ole olemassa varsinaista murrekirjallisuut-
ta eli kokonaan murteella kirjoitettua ja siten kirjakielestä poikkeavaa kirjallisuutta. 
Tämä johtuu pääosin siitä, että saamen kieliä on käytetty vasta huomattavan lyhyen 
aikaa kaunokirjallisuuden kielenä. Koska pohjoissaamen kirjakieli ei ole yhtä vakiintu-
nutta kuin sellaisissa kielissä, joilla on pitkä kirjallinen kulttuuri, siinä sallitaan melko 
paljon variaatiota, esimerkiksi erilaisia murremuotoja.24 Tästä syystä kirjoitettu ja pu-
huttu kieli ovat melko samankaltaisia, mutta toisaalta eivät niin samankaltaisia, ettei 
murre-eroja pystyisi helposti tuomaan esille kirjoittamalla. Syy varsinaisen murrekir-
jallisuuden puuttumiseen lieneekin ennen kaikkea se, että saamenkielistä kaunokirjal-
lisuutta kirjoitetaan ja luetaan suhteellisen vähän ja toisaalta oikeinkirjoitustaito on 
ennen viime vuosikymmeniä ollut vain harvojen hallinnassa.25

Áillohaš kuvaa toimittamassaan, Paulus Utsin tuotantoa esittelevässä kirjassa Paulus 
Utsi. Don čanat mu alccesat (1992) sitä, miten aikaisemmin saamelaisten kirjailijoi-
den tekstejä käytettiin erilaisten kieliasiantuntijoiden tarkastettavina. Tuolloin tavoit-
teena oli ”normalisoida” kieli, mikä tarkoitti esimerkiksi sitä, että harvinaisemmat tai 
kyseiselle kieliasiantuntijalle oudot murresanat ja murteelliset muodot siivottiin teks-
teistä pois. Tilalle saatettiin vaihtaa sanakirjasta löytyvä, mutta toiselle murre alueelle 
kuuluva sana tai muoto. Samanlaisiin tuloksiin johti myös joillekuille saamelaisille 
kirjailijoille itselleen syntynyt tarve tuottaa ”puhdasta” saamen kieltä. Esimerkiksi 
juuri Utsi koki oman luulajansaamen kielen vaikutteisen pohjoissaamen murteensa 

23. Suullinen tieto Oula A. Valkeapäältä 8.9.2016.
24. Tätä voi verrata vanhan kirjasuomen (1500-luvulta 1800-luvun alkuun) tilanteeseen, ks. esim. Mielikäinen 

2001.
25. Áillohašin ajatuksia lukijakunnan suppeudesta ja sen aiheuttamista haasteista voi lukea teoksesta Helander & 

Kailo 1999: 124–125, 131.
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sekakieliseksi, koska se ei vastannut enää hänen Kaaresuvannon seudulta muuttamaan 
pakotettujen vanhempiensa suvun kieltä.26

Saamen kielissä murteisiin ei liity samanlaisia sosiaalisen alemmuuden, humoris-
tisuuden tai kansallisromanttisen aitouden leimoja kuin esimerkiksi suomen kielen 
murteilla kirjoitettaessa.27 Saamen kielissä murteet ovat ennemminkin alueelliseen 
identiteettiin ja sukulaisuuteen sidottuja markkereita, joihin liittyvät merkitykset syn-
tyvät tämän aluesidoksen ja sen tulkinnan kautta.28 Tästä on mielestäni kysymys myös 
Áillohašin teoksissa: murrepiirteiden avulla hän haluaa tuoda esille oman paikallis-
identiteettinsä ja sukusidoksensa.

Tietenkin murrepiirteillä on myös esteettinen arvonsa, sillä kirjailijalle läheisin ja 
tutuin kieli soi varmasti hänen korvissaan kaikkein kauneimpana. Samalla kyse on saa-
men kielen murteiden ylistyksestä ja rehabilisaatiosta, joka kapinoi aikaisempia ”nor-
malisoidun” tai ”puhtaan” kielen ideologiota vastaan. Puhdas tyylikeino murrepiirtei-
den tai -sanojen käyttäminen ei ole, koska niillä ei leikitellä eikä niiden avulla luoda 
erityistä tunnelmaa. Mukaan on yksinkertaisesti valittu joitakin Áillohašin kotialueen 
kielelle tunnusomaisia murrepiirteitä ja sanoja, mutta vain sellaisia, jotka eivät rajoita 
lukijakuntaa. Hän halusi olla kaikkien saamelaisten kirjailija.29

Käytetyt murrepiirteet

Morfo-fonologisten ja syntaktisten murrepiirteiden käyttö lisääntyy Áillohašin ru-
nokirjoissa vähitellen. Ensimmäisessä runoteoksessa Giđa ijat čuov’gadat niitä on 
vähiten, mutta ne lisääntyvät aina Beaivi, Áhčážaniin asti. Syynä saattaa olla se, että 
1970-luvulla murteellisina pidettyjä ilmauksia korjattiin vielä laajalti saamenkielisissä 
teksteissä. Lopputuotannon ajan morfo-fonologisten ja syntaktisten murrepiirteiden 
käyttö jatkuu samankaltaisena. Sen sijaan hänen kotialueensa murteeseen kuuluvien 
sanojen käyttö vähenee selvästi jo Beaivi, Áhčážanissa, ja murresanat vähenevät edel-
leen sitä seuraavissa kirjoissa. Eri murrepiirteiden merkitsemistapa kehittyy vähitellen 
aina Ruoktu Váimmus -kirjaan asti: siinä aikaisemmin julkaistujen runojen murrepiir-
teiden merkintätapa on yhtäläistetty ja vastaa Beaivi, Áhčážanissa käytettävää tapaa.

26. Valkeapää 1992: 36–37.
27. Ks. esim. Mielikäinen 2001.
28. Alueellisia arvostuksia ja eroja kuvastaa esimerkiksi se, että kun pohjoissaamen opetus alkoi Oulun yliopistossa 

1970-luvulla, oli joillain utsjokelaisilla oppilailla vaikeuksia ymmärtää ja vielä suurempia vaikeuksia hyväksyä 
länsimurteella opettavia opettajia (Lehtola 2005: 22).

29. Ks. esim. Landon 1996.
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Jo ensimmäisestä kirjasta lähtien Áillohašin kielessä esiintyy kirjakielen normeissa30 
suositeltujen -ŋ- ja -ŋŋ- äänteiden vastineena liudentuneet -nj- /ń/ ja -nnj- /ńń/, kuten 
esimerkiksi sanoissa jienja ’jäätä, jään’, kirjakielessä jieŋa sekä mannjil ’jälkeen’, kirja-
kielessä maŋŋil. Kirjakielessä suositeltu äänneyhtymä -kŋ- on puolestaan Käsivarren 
murteessa -tnj- /tń/, kuten Áillohašilla sanassa jietnjamearra ’jäämeri’, kirjakielessä 
jiekŋamearra.

Sen sijaan kolmannen tavun aloittavan d-kirjaimen kato on murrepiirre, jota ei en-
simmäisessä kirjassa ole merkitty vielä lainkaan. Tässä kirjassa on seurattu kirjakieleen 
hyväksyttyä mallia, kuten alla olevassa runossa toisen säkeen viimeisessä sanassa rásiide.

Soames idja
guođđá rini rásiide

Iđit čuovggada
suolnni helmmuid

Čakča deavdá jurdagiid suoli
oaivv’vuollái suotnjá31

Sen sijaan seuraavissa kahdessa kirjassa Lávlo vizar biello-cizaš ja Ádjaga silbasuonat 
d:n kato on merkitty j-kirjaimella: ”Ja go mii manaimet bovccuije”32. Ruoktu Váim-
mus -kirjan uudelleen toimitetuissa runoversioissa katoa merkitään puolestaan heitto-
merkillä, jota merkittiin aluksi akuutin aksentin merkillä ´. Edelliset esimerkit muut-
tuivat siten muotoon: rásii´e ja bovccui´e. Heittomerkki on käytössä systemaattisesti 
kaikissa kirjoissa tästä kirjasta alkaen, kuten esimerkiksi Beaivi, Áhčážanissa: ”mánu 
silbbai’e / beaivvi gollii’e”33 ja Eanni, eannážanissa: ”mu beljii’e / čalmmii’e”34, jossa 
käyttöön oli otettu jo varsinainen heittomerkki ’.

Samankaltainen kehitys tapahtui myös ŧ-äänteen merkinnässä. Tuota äännettä ei 
ole pääosassa länsimurteita, vaan sen sijalla on Koutokeinon seudulla s ja Kaaresuvan-
nossa h. Kirjakieleen on otettu kuitenkin itämurteiden mukaisesti ŧ-kirjain. Kuten 

30. Seuraan tässä pääosin Čállinrávagirji-teoksessa (Oskal & Palismaa 2003) annettuja suosituksia. On syytä pai-
nottaa, että ne ovat nimenomaan suosituksia, eivät orjallisesti noudatettavia lakeja: kaikki saamen kielen mur-
teissa käytetyt muodot ovat yhtä hyviä ja arvokkaita.

31. Valkeapää 1974: 45. Kaikki aikaisemmilla ortografioilla kirjoitetut runot on muunnettu nykyortografian mu-
kaisiksi. ”Jokin yö / jättää huurteen kasveille // Aamu valkenee / hallanhelmineen // Syksy täyttää ajatukset 
salaa / mieleen hiipii”, suom. Anneli Rosell (Valkeapää 1980: 39).

32. Valkeapää 1981: 66. ”Ja kun me menimme porojen luo”, suom. Taarna Valtonen.
33. Valkeapää 1988: runo 51. ”kuun hopeaisille / päivän kultaisille”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: 

runo 51).
34. Valkeapää 2001: 64. ”minun korvilleni / silmilleni”, suom. Taarna Valtonen.
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edellä, vielä Giđa ijat čuov’gadat -kirjassa kirjoitustapa on kirjakielen mukainen: ”Ja 
leatgo gullan / mot Elle-muoŧŧá dadjá / iihan sápmelaš maide máhte”35 ja ŧ on vielä 
Ruoktu Váimmus -teoksessakin, mutta sen sijaan Beaivi, Áhčážanissa sama sana on jo 
s-kirjaimellinen: ”ja muosáid ja imiid”36. Tässä Áillohaš seuraa Koutokeinon murteen 
ääntämistapaa. Vaihtelua kuitenkin on, sillä samassa kirjassa on käytössä myös kirja-
kielen normia seuraava sana Ruoŧa ’Ruotsin, Ruotsia’37.

Eräs lukijan silmään pistävä, Áillohašin kirjoitettuun runokieleen mukaan otettu 
ja kirjakielestä poikkeava murrepiirre on -hkk-konsonanttiyhtymien korvaaminen v-
alkuisilla konsonanttiyhtymillä painollisen tavun o:n jälkeen. Kirjoitusasun v-kirjain 
markkeeraa aspiroitunutta bilabiaaliäännettä /ωh/. Tämä sattuu silmään erityisen 
usein sanan boazu ’poro’ taivutusmuodoissa bovcc- /poωhtss-/, kuten esimerkiksi täs-
sä runossa:

 Ja go mii manaimet bovccuije
 mii eat mannan bargui,

 činjaheimmet iežamet vel
 vuoi bovccuin suohttasit oaidnit min

 Ja joskkos oinniimet uldaealu beavrrihis bovccuid
 maid oaččuimet alcceseamet jus niibbi girddiheimmet dan badjel38

Samalla tavalla kirjakielen sana dohko ’sinne’ muuntuu muotoon dovkko. Kirjakielen 
äänne š puolestaan korvaantuu monissa sanoissa toisen tavun lopussa äänteellä h, ku-
ten esimerkiksi fraaseissa ”mot ipmahiid”39 vs. kirjakielen mot ipmašiid ja ”ii dárbbat 
ballat”40 vs. kirjakielen ii dárbbaš ballat. Áillohašin kotialueen kielen tyyppipiirre on 
myös se, että monissa pronomineissa käytetään ensitavussa vokaalia e kirjakielen a:n 
sijaan, kuten sanoissa: deid ’näitä’ vs. kirjakielen daid ja dette ’silti’ vs. kirjakielen datte.

Taivutuspäätteistä Áillohaš käyttää kaikissa teoksissaan systemaattisesti länsimur-
teille tyypillisiä preteritin monikon kolmannen persoonan lyhyitä muotoja, kuten 

35. Valkeapää 1974: 28. ”Ja oletko kuullut / miten Elle-täti sanoo / eihän saamelainen mitään mahda”, suom. Anneli 
Rosell (Valkeapää 1980: 24).

36. Valkeapää 1988: runo 40. ”ja tätejä ja setien ja enojen vaimoja”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 
40).

37. Esim. Valkeapää 1988: runo 326.
38. Valkeapää 1981: 66–67. ”Ja kun me menimme porojen luo / emme menneet työhön, // pukeuduimme vielä 

parhaimpiimme / jotta poroille miellyttävämpää katsella meitä // Ja joskus näimme maahiselon pitkäsäärisiä 
poroja / jotka saimme itsellemme jos puukon sinkautimme sen yli”, suom. Taarna Valtonen.

39. Valkeapää 1988: runo 251. ”miten ihmeessä”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 251).
40. Valkeapää 1994. ”ei tarvitse pelätä”, suom. Taarna Valtonen.
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birgele ’pärjäsivät, selvisivät’ ja girdile ’lennähtivät’, kun taas itämurteissa sanottaisiin 
birgeledje ja girdiledje. Samoin aktion essiivin muodoista on kirjoissa käytössä länsi-
murteille tyypillinen lyhentynyt muoto, kuten nealgume ’(olla) nälissään’ ja bárgume 
’(olla) parkumassa, vollottamassa’. Niitä vastaa itämurteissa nealgumin ~ nealgumen ja 
bárgumin ~ bárgumen. Áillohašin käyttämät lyhemmät muodot ovat myös kirjakieles-
sä hyväksyttyjä, mutta pidempiä muotoja suositellaan käytettäviksi.

Käsivarren murteelle tyypillinen konditionaalin tunnus -l- vaihtelee kirjakielessä 
suositellun -š-tunnuksen kanssa melkein kaikissa teoksissa. Seuraavan runon sanassa 
višalingo ’viitsisinkö’ on käytössä -l-tunnus:

Višalingo dadjat
ahte jurddašan du ja danin čálán

Višalingo vel lasihit
ahte liikon dus

Vaikko dáiddát dan gullat
juo biekka šávvamis41

Sen sijaan toisessa saman kirjan runossa käytetään -š-tunnusta: ”ahte sáhtášin leat 
vel”42. Myöhemmissä teoksissa on käytetty myös paikoin kirjakielen normien vastaisia 
kaksinkertaisia konditionaalin päätteitä -šivčč- ja -livčč-.43 Beaivi, Áhčážanin säkeessä: 
”beaivvi čiegašivčče / earáid hávkadivčče”44 on käytetty š-alkuista päätettä, Lávlo vizar 
biello-cizaš -kirjassa puolestaan -l-alkuista: ”vaikko vel lasi čálálivčče”45. Ensimmäisessä 
tapauksessa syynä voi olla halu luoda riimipari ja tasamittaiset säkeet, mutta kaksin-
kertainen konditionaalin pääte on myös melko tavallinen Käsivarren murteessa.46

Eräs systemaattisesti toistuva kirjakielen suosituksista poikkeava piirre Áillohašin 
kielessä on yksikön genetiivi-akkusatiivin yksikön ensimmäisen persoonan omistus-
liitteellisten muotojen aste. Kirjakielen sääntöjen mukaan tällaisten muotojen tuli-
si olla vahvassa asteessa, mutta Áillohaš käyttää heikkoa astetta sekä runoissaan että 
radio-ohjelmissaan.47

41. Valkeapää 1974: 5. ”Viitsisinkö sanoa / että ajattelen sinua ja siksi kirjoitan // Lisäisinkö vielä / että pidän 
sinusta // Vaikka taidat sen kuulla / jo tuulen suhinassakin”, suom. Anneli Rosell (Valkeapää 1980: 7).

42. Valkeapää 1974: 36. ”että voisin vielä olla”, suom. Anneli Rosell (Valkeapää 1980: 32).
43. Katso tarkemmin pohjoissaamen konditionaalista esim. Nickel & Sammallahti 2011: 52–53.
44. Valkeapää 1988: runo 510. ”auringon kätkisivät / muut tukahduttaisivat”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 

1992: runo 510).
45. Valkeapää 1976: 85. ”vaikka vielä lisää kirjoittaisivat”, suom. Taarna Valtonen.
46. Suullinen tieto Oula A. Valkeapäältä 5.9.2016.
47. Ks. omistusmuodoista tarkemmin esim. Nickel & Sammallahti 2011: 103–111.
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 251. mot ipmahiid mun sáhtášin
 ipmirdit
 mii’at dat álbmot lea

 min siiddas
 mu goahti ja
 mágan gázzi48

Kirjakielen normin mukaan viimeisen säkeen aloittavan sanan muodon pitäisi olla 
máhkan. Tämä piirre toistuu läpi tuotannon. Ainoastaan ensimmäisessä kirjassa on 
esimerkki sanasta, jossa on vahva aste: ”válddán ráhkisvuohtan”49. Tämä muoto lie-
nee jonkun muun korjaama. On epäselvää, onko kyseessä murrepiirre vai satunnainen 
yleistynyt analoginen, toisen ja kolmannen persoonan mallin mukaan muodostettu 
muoto. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Rawdna Carita Eiran runokokoel-
massa Ruohta muzetbeallji ruohta – løp svartøre løp on käytetty vastaavia heikkoas-
teisia muotoja.50

Äänne- ja muoto-opillisten murrepiirteiden lisäksi runojen sanastossa on ensim-
mäisestä runoteoksesta alkaen käytetty paljon Áillohašin kotimurteelle tyypillisiä sa-
noja. Tyypillisiä läpi koko tuotannon ovat postpositiot nala ’päälle’ ja nalde ’päällä, 
päältä’, joita vastaa itämurteissa ala ja alde: ”vuovdi // gomiha jienaid / min nala”51; 
”Fiervvá sáddo nalde / válddán ráhkisvuohtan”52. Samoin pronominit juostá ’jossakin, 
jostakin’ ja juosat ’johonkin’ sekä munnose ’meille kahdelle’ ja mikkese ’meille’ vievät 
ajatukset heti länsimurteiden alueelle. Usein käytetty, kompakti, mutta sisällökäs ele-
mentti on liitepartikkeli -nai ’myös, lisäksi, -kin’, jonka sijaan itämurteissa käytetään 
kontekstista riippuen joko liitepartikkelia -ge tai sanaa maid ~ maiddái. Esimerkiksi: 
”munnai, / amas olmmoš / iežasiinai”53; ”man ovddolaš // nánai // nienai // nuonai”54. 

Länsimurteille tyypillisiä Áillohašin tuotannossa esiintyviä sanoja ovat myös esi-
merkiksi šurru ’suru’, joskkos ’joskus’, ráiddá ’raita (ei kasvi)’, helbmu ~ helbmo ’helmi’, 
láiddun ~ láiddon ’(poro)laidun’ ja buolvvastallat ’polvistella, olla polvillaan (toistu-
vasti)’. Niitä yhdistää se, että ne ovat suomen kielestä lainattuja sanoja, ja että niitä 
vastaa itämurteissa toinen joko skandinaavisista kielistä lainattu tai omaperäinen sana. 

48. Valkeapää 1988: runo 251. ”miten ihmeessä voisin / ymmärtää / mikä se kansa oikein on // meidän tokassamme 
/ minun kotani / ja lankoni joukko”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 251).

49. Valkeapää 1974: 37. ”otan rakkauteni”, suom. Anneli Rosell (Valkeapää 1980: 33).
50. Esim. Eira 2011: 87, josta esimerkki tässä samassa teoksessa Ahvenjärven ja Mattilan artikkelissa.
51. Valkeapää 2001: 199. suom. ”metsä // kumoaa äänet / päällemme”, suom. Taarna Valtonen.
52. Valkeapää 1974: 37. ”Rannan hietikolla / otan rakkauteni”, suom. Anneli Rosell (Valkeapää 1980: 33)
53. Valkeapää 1988: runo 381. ”minäkin, / outo ihminen / itselleenkin”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: 

runo 381).
54. Valkeapää 2001: 96. ”miten ihmeellistä // näinkin // niinkin // noinkin”, suom. Taarna Valtonen.
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Molempien murteiden sanat ovat tietenkin kirjakielessä hyväksyttyjä. Nämä sanat 
kuvastavat Käsivarren ja ympäröivien seutujen saamelaisten pitkäaikaisia kontakteja 
suomenkielisten ryhmien kanssa. Alueen eteläpuolella on asunut meänkielen puhujia 
ja lännessä, merenrannalla kveenin puhujia jo usean sadan vuoden ajan. Vastalahjaksi 
saamelaiset ovat lainanneet kymmenittäin sanoja näiden ryhmien kieleen.55

Edellä mainittu murresanaston käytön asteittainen väheneminen Beaivi, 
Áhčážanista alkaen johtunee todennäköisesti siitä, että Áillohaš tahtoi olla kaikkien 
saamelaisten kirjailija ja oman kotiseudun sanat eivät auenneet kaikille lukijoille. Eten-
kin Norjan puolella ihmiset ovat saattaneet ihmetellä ja vierastaa suomalaislähtöisiä 
sanoja. Niinpä esimerkiksi sana šurru ’suru’ muuttuu laajemmin tunnetuksi sanaksi moraš.

Áillohašin runojen kielessä on myös joitakin hänen kotimurteelleen tyypillisiä 
fraaseja, joita ei suositella käytettävän kirjakielessä, vaikka ne Käsivarressa puhuttuun 
saameen luonnollisesti kuuluvatkin. Yksi tällainen on liikot-verbin ’pitää (jstak, jks-
ta)’ objektin eli pitämisen kohteen sijamuoto, joka kirjakielen normin mukaan pitäisi 
olla aina illatiivissa, mutta Käsivarren murteessa se on lokatiivissa, kuten edellä ollees-
sa runossa: ”Višalingo vel lasihit / ahte liikon dus” vs. kirjakielen liikon dutnje ja Nu 
guhkkin dat mii lahka -kirjassa: ”Áhpi / mun liikon ábis”56 vs. kirjakielen liikon áhpái. 
Käsivarren saame on tässä samalla kannalla kuin suomi, jossa pitämisen kohde on vas-
taavasti elatiivimuotoinen. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että kirjassa Jus gázze-
biehtár bohkosivččii käytössä onkin paikoin illatiivi: ”Mun čuojahedjen sutnje sálm-
maid, deidda son lei ovdal liikon.”57

Samoin suomen kielen mallia seuraa Käsivarren saamessa käytetty välttämättö-
myyttä, velvollisuutta ja suositeltavuutta ilmaiseva nesessiivirakenne, jossa subjekti on 
genetiivissä ja verbi aina yksikön 3. persoonamuodossa.58 Esimerkiksi runossa:

 140. mu ferte
 mu fal ferte
 
 mannat dievá badjel59

Runon kahdessa ensimmäisessä säkeessä toistuvan fraasin mu ferte ’minun täytyy’ 
pitäisi kirjakielen suositusten mukaan olla muodossa mun ferten eli sanasta sanaan 

55. Ks. esim. meänkielen verkkosanakirjan lånord-samiska -sivustoa (Meänkielen sanakirja). 
56. Valkeapää 1994. ”meri / minä pidän merestä”, suom. Taarna Valtonen.
57. Valkeapää 1996: 146. ”Minä soitin hänelle virsiä, niistä hän oli aikaisemmin pitänyt”, suom. Taarna Valtonen.
58. Ks. tarkemmin esim. VISK § 505.
59. Valkeapää 1988: runo 140. ”minun täytyy / minun vain täytyy // mennä tievan yli”, suom. Pekka Sammallahti 

(Valkeapää 1992: runo 140).
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kääntäen ’minä täydyn’.60 Pohjoissaamen, kirjakielen normin mukaisessa nesessiivira-
kenteessa on siis perusmuotoinen subjekti, ja verbi taipuu tavalliseen tapaan luvun ja 
persoonan mukaan.61 Toinen nesessiivirakenteissa usein käytetty verbi on galgat ’pitää, 
täytyä’, joka ilmaisee enemminkin sisäistä pakkoa, kun taas fertet ulkolähtöistä.

60. Kirjassa Eanni, eannážan (2001: 300) esiintyy kerran taipunut verbimuoto ferten. Kontekstin perusteella voi 
päätellä, että kyseessä on tyylin ja rytmin vaatimuksesta tehty poikkeus.

61. Samalla kannalla on myös meänkieli, jossa häätyä ’täytyä’ verbi taipuu luvussa sekä persoonissa ja subjekti on 
perusmuodossa, esim. Met häymä mennä ’Meidän täytyy mennä’ (Mantila 2000).

Kirjassa Giđa ijat čuov'gadat käytettiin vielä niin sanottua 
Bergsland–Ruongin ortografiaa, joka oli käytössä pääasiassa 
Ruotsissa ja Norjassa vuodesta 1951 alkaen. Teoksen tekstit 
oli kirjoitettu käsin ja kuvattu painatusta varten, koska sen 
aikaiset kirjapainot eivät pystyneet latomaan kaikkia saamen 
kielen kirjainmerkkejä. Kirjassaan Valkeapää yhdisti graafisia 
kuvia ja runotekstejä Paulus Utsilta tutun tyylin mukaisesti. 
Piirustus, runoteksti ja sivun sunnittelu: Valkeapää (1974: 38).
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Puhutun kielen ja runollisen tyylin rajamaastossa

Puhuttua kieltä jäljittelevä runotyyli

Murrepiirteiden käyttäminen runoissa on tyylillinen valinta, mutta se on myös hyvin 
henkilökohtainen, yleisemmin kielenkäyttöön ja identiteettiin liittyvä valinta. Sel-
vemmin tyylillinen valinta on sen sijaan ottaa lyyriseen ilmaisuun mukaan muita pu-
hutun kielen piirteitä, kuten toistoa, lyhentyneitä sanamuotoja sekä täsmällisen mer-
kityksen ilmaisemisen kannalta tarpeettomia pikkusanoja ja liitepartikkeleja. Áillohaš 
käyttää runoissaan puhuttua kieltä muistuttavaa ilmaisua kahdella tavalla. Ensinnäkin 
hänen tuotannossaan on kokonaan puhuttua kieltä muistuttavalla tyylillä kirjoitet-
tuja, ikään kuin jonkun normaalissa kommunikaatiotilanteessa puhumia tekstejä. 
Toiseksi kokoel missa on runoja, joissa yksittäisiä puhutun kielen piirteitä käytetään 
tyylikeinoina, usein rytmiä luovina elementteinä. Tämä liittynee siihen, mitä Áillohaš 
kertoi Philip Landonin edellä siteeratussa haastattelussa vuonna 1996, sillä puhutun 
kielen rytmi kuulostaa luettuna kaikkein luontevimmalta ja soi parhaiten.

Ensimmäiset kolme kirjaa (Valkeapää 1974; 1976; 1981) sekä etenkin korkeatyylinen 
ja kieleltään haastava kirja Nu guhkkin dat mii lahka ovat ilmaisultaan melko kaukana 
puhutusta kielestä. Jus gázzebiehtár bohkosivččii -kirjan keskimmäisessä, varsinaisessa 
lyyrisessä osassa olevissa kursiivittomissa runoissa on paikoitellen havaittavissa puhu-
tun kielen jäljittelyä. Tässä kirjassa kirjailija palaa kaiken kaikkiaan kieleltään huo-
mattavasti lähemmäs arkipäivän kielenkäyttöä. Kirjassa Eanni, eannážan ilmaisu on 
kaikkiaan melko lyhyttä, mutta puhuttuun kieleen yhdistettäviä piirteitä on käytetty 
paikoitellen, säännöstellen ja yksittäisillä puhutun kielen piirteillä leikitellen.

Áillohašin runokirjoista erityisesti Beaivi, Áhčážanissa on kokonaisia runoja, joissa 
pyritään tietoisesti jäljittelemään puhuttua kieltä. Esimerkiksi seuraavassa kokoelman 
runossa esiintyy kaikkia edellä lueteltuja puhutun kielen piirteitä: toistoa, lyhentynei-
tä sanamuotoja (oastt’), pikkusanoja (dal) ja liitepartikkeleja (-nai). Lisäksi siinä on 
huudahdus (vuoi issoras), repliikkejä (oastt’ olbmán ulloránu) ja parenteettisia lisäyksiä 
(juo mannan čávčča; vuoi issoras), jotka ovat puhutussa kielessä erittäin tavallisia. Teks-
ti on tietenkin tyyliteltyä, mutta sen voisi kuvitella kuulevansa melkein sellaisenaan 
todellisessa puhetilanteessa. Runo on osa markkinoita kuvaavaa runosikermää, johon 
kirjailija on pyrkinyt luomaan elävän tunnelman, jossa helppoheikit huutelevat ja hou-
kuttelevat asiakkaita ostoksille kaikin keinoin.
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386. oastt’ olbmán ulloránu
 
návdi borai mu nieidda
návdi
mu nieidda
juo mannan čavčča
vuoi issoras
doppe dat dal eamidastá
lákkuvuonas helláguoras
mánnánai juo bárgume

oastt’ olbmán ulloránu62

 
Seuraava Jus gázzebiehtár bohkosivččii -kirjan runo on niin ikään kontekstualisoitu itse 
teoksessa ihmisten välisen kommunikaation kuvaukseksi. Siinä kirjan minämuotoi-
nen puhuja, ihmisistä erkaantunut, luonnon kanssa ja hiljaisuuden kielellä puhuva 
hahmo, kuvaa ihmisten kanssa puhumisen vaikeutta.

 
ja dajan nu go dalle go ii hálit dadjat maidige
ja go humadit goit ferte
gal’ba dál leat biekkus dálkkit
ja gal’bahan dal arvá ja arvá vel go arvimis geargá
ja vuoi man liehmu dálkkiid dal doalláge63

Runossa toistuvat esimerkiksi merkitykseltään niukat partikkelit gal ’kyllä [part.]’ ja 
dal ’-päs, nyt, sitä jne.’ sekä liitepartikkelit -ba ’-pa/-pä’, -ge ’-kin, -kaan/-kään’ ja -han 
’-han/-hän’. Puhekielen vaikutelmaa lisäävät myös lyhentyneet sanamuodot ja toisto.

Myös pronominin dat ’se’ käyttämisellä ja etenkin toistamisella pystytään luomaan 
puhutun kielen vaikutelma, kuten seuraavissa esimerkeissä:

 gii’al dan dal bargun64

 

62. Valkeapää 1988: runo 386. ”386. osta ystävä villaraanu // susi söi tyttäreni / susi / tyttäreni / jo viime syksynä / 
voi kamala / siellä se nyt emännöi / Lankovuonossa uunin edessä / lapsikin jo parkumassa // osta ystävä villa-
raanu”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 386).

63. Valkeapää 1996: 40. ”ja sanon niin kuin silloin kun ei halua sanoa mitään / ja kun puhella kuitenkin täytyy / 
kylläpä nyt on tuuliset säät / ja kylläpähän vain sataa ja sataa vielä kun satamasta lakkaa / ja voi miten lauhoja 
säitä sitä piteleekin”, suom. Taarna Valtonen.

64. Valkeapää 1988: runo 431. ”kukapa sitä [nyt] työksi”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 431).
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 hutká lasi,
                       dat dat easka hutkáge65

Toisenlaista puhutun kielen lajia edustaa Beaivi, Áhčážanin paljon käsiteltyä poroelo-
runoa 272. seuraava ja sen kanssa samaan kuvaelmaan kuuluva, vähemmälle huomiolle 
jäänyt runo 273. Se on toinen niistä runoista, joita Áillohaš ei tahtonut käännettävän 
muille kielille. Runon ensimmäinen osa on kokoelma uskottavan eläväistä sadattelua 
ja kirosanoja, siis tekstiä, jota ei juuri painettuna näe, mutta joka on puhutun kielen 
luonnollinen osa. Runo on pahan puheen pilvi, joka poroelon kadottua maisemasta 
jää ilmaan leijailemaan. Porojen paimentaminen ja etenkin jutaminen on raskasta työ-
tä. Kun kaikki ei mene kuten suunniteltu, voi ilma olla melkoisen sakeana sanoista. 
Toisaalta jokaisessa yhteisössä on omat pysyvämmät kaunansa ja pahat tuntonsa, jotka 
nekin voivat jättää konkreettisten jutamisen jälkien lisäksi symbolisen jälkensä: ”vuo-
jáhatnai vuhttomis”66, kuten runon loppuosassa mainitaan.

Puheenomaisuutena koettava, mutta toki lyriikkaan tyypillisesti kuuluva piirre on 
myös se, että jo ensimmäisestä kirjasta alkaen Áillohaš käyttää paljon yksikön ensim-
mäistä ja toista persoonaa, mikä tuottaa lukijalle ajoittain vaikutelman, että runojen 
minä puhuttelee lukijaa, kertoo tälle tai jopa keskustelee tämän tai jonkun toisen kans-
sa. Tämä tyylikeino tekee puhujasta lukijan näkökulmasta läsnä olevamman. Erityisen 
selvä tämä vaikutelma on toisen kirjan Lávlo vizar biello-cizaš alussa, kun Áillohaš 
puhuttelee lukijaa:

Don leat váldán girjji gihtii
Logat
geahčat
ozat

Muittášit muge
mun lean oktageardánis juoigi67

Vielä henkilökohtaisempi runosikermän muotoon laadittu puhuttelu aloittaa kol-
mannen kirjan Ádjaga silbasuonat. Sen ensimmäiset sanat ovat: ”Buore beaivi ráhkis 
ustiban”68. Tämä sama runosikermä on otettu kirjan Ruoktu Váimmus aloitukseksi.

65. Valkeapää 1988: runo 451. ”keksii lisää, / se se vasta keksiikin”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 
451).

66. Valkeapää 1988: runo 373. ”ajojälkikin näkyvissä”, suom. Taarna Valtonen.
67. Valkeapää 1976: 7. ”Olet ottanut kirjan käteesi / Luet / katsot / etsit // Muistaisit minuakin / olen yksinkertai-

nen joikaaja”, suom. Taarna Valtonen.
68. Valkeapää 1981: 6. ”Hyvää päivää rakas ystäväni”, suom. Taarna Valtonen.
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Typografia puhutun kielen ominaisuuksien kuvaajana

Puhutun kielen vaikutelman synnyttämiseen voi käyttää myös typografisia keinoja, 
jotka ohjaavat lukijan tulkintaa ja runon rytmiä. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi 
isot ja pienet kirjaimet, kursiivin käyttö, välimerkit, asettelu sekä säerakenne: säkeiden 
pituus, pituuden vaihtelut ja säkeenylitykset. Lukemaan tottunut lukija hahmottaa 
automaattisesti, että pilkun, pisteen, kysymys- tai huutomerkin jälkeen on tekstissä 
lyhyt tauko, tahtilepo. Se vaikuttaa myös lausepainoon ja ääneen luettaessa kielen pro-
sodisiin piirteisiin, esimerkiksi saa aikaan äänen madaltamista. Samalla tavalla säkeen 
aloittava iso kirjain luo ajatuksen uuden lauseen alusta, mutta pieni kirjain kehottaa 
jatkamaan ajatusta ja lukemista edellisestä säkeestä. Näin runoon syntyy sille ominai-
nen rytmi, tekstin hengitys, joka Áillohašin runoudessa on omanlaisensa ja tunnistettava.

Kristina Utsin69 mukaan Áillohaš oli erittäin tarkka runojensa visuaalisesta puo-
lesta. Siinä hänen näkemyksensä oli aina varma eikä ateljeekriitikkoja tarvittu. Hän 
etsi loppuun asti aina uusia ja uusia tapoja monipuolistaa kirjojensa ilmaisevuutta. 
Tämä ei koskenut ainoastaan runoja, vaan kaikkia mahdollisia kirjan ominaisuuksia. 
Erilaiset kansi- sekä sivumateriaaliratkaisut olivat tarkkaan harkittuja ja uutta hakevia. 
Esimerkiksi Girddán, seivvodan -kirjan kansimateriaaliksi valittiin karhea hurstikan-
gas, joka toi lukukokemukseen mukaan kirjan pitelijän tuntoaistin. Lisäksi erä kirjoja 
kylmäsavustettiin, jotta saataisiin mukaan myös hajuaistimus.

Kuten moni muukin asia, Áillohašille ominainen typografisten keinojen käyttö löy-
tää omat tunnistettavat muotonsa Beaivi, Áhčážanissa. Osittain voi olla kyse myös sii-
tä, että tietotekniikan, etenkin tekstinkäsittely- ja taitto-ohjelmien kehitys teki typo-
grafisten keinojen käyttämisestä huomattavan paljon helpompaa. Toisaalta jo Ádjaga 
silbasuonat -kirjassa on merkkejä typografian monipuolisemmasta käytöstä. Eikä ole 
syytä unohtaa sitäkään, että jo ensimmäisissä kolmessa kirjassa tekstin ja kuvituksen 
poikkeuksellisia värejä käytettiin ilmaisuvälineinä. 

Typografisista keinoista kursiivin käyttö on Beaivi, Áhčážanista alkaen Áillohašille 
erittäin tyypillistä. Sen avulla runoteoksissa voi vuorotella erilaisia ilmaisutapoja tai 
kertojia siten, että lukija hahmottaa mistä tai kenestä on kulloinkin kyse. Runojen ase-
mointi, säkeiden pituuden ja niiden välisen tilan muuntelu ovat myös tästä teoksesta 
alkaen Áillohašin tunnusmerkkejä.

Sen sijaan isojen ja pienten alkukirjainten ja välimerkkien käyttö vähenee tai muut-
tuu Ruoktu Váimmus -trilogian jälkeen. Tuotannon loppupäässä esimerkiksi paikan-
nimet on toisinaan kirjoitettu pienellä, mutta sanat Jápmin ’Kuolema’, Eallin ’Elä-
mä’ ja Áhpi ’Aava, Avomeri’ isolla kirjaimella70 tai jopa kokonaan isoilla kirjaimilla: 

69. Suullinen tieto 13.4.2016.
70. Esim. Valkeapää 1996: 13.
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BIEGGA ’TUULI’, MÁNNU ’KUU’, EANNI ’ÄITI’ ja ÁHČÁŽAN ’ISÄSENI’71. 
Tarkoitus on ilmeisesti korostaa niiden keskeistä merkitystä. Viimeisen kirjan Eanni, 
eannážanin lopussa mukaan tulee myös asteittain suureneva kirjasinkoko.

Áillohaš käyttää typografisia keinoja hyvin monipuolisesti seuraavassa runossa:
 

motdal vel miiges
sáhtášeimmet dádjadit     vuovddi
ipmirdit dal     soađi, soahteveaga
ahte guosat, guhkes gaŋggit
beaivvi čiegašivčče
earáid hávkadivčče72

Runon ensimmäinen säe on hyvin puhutun kielen omaista, täytesanojen ja liitepartik-
kelien täytteistä. Seuraavissa kahdessa säkeessä sen sijaan on luotu typografisin keinoin 
vaikutelma siitä, kun joku oikein painokkain sanoin ihmettelee: ihmettelyn kohde on 
erotettu ylimääräisillä välilyönneillä ja painettu normaalikirjasimin, kun muu runo on 
kursiivissa. Neljännessä säkeessä pilkku luo sen keskelle, kahden rinnastettavan asian 
välille tauon. Áillohašille ensimmäisestä kirjasta asti tyypillisiä säkeenylityksiä on mel-
kein joka säkeessä. Säkeenylityksessä loppuneeksi oletettu tai keskeneräiseltä vaikut-
tava lause jatkuukin seuraavassa säkeessä. Tällä tavalla jokainen uusi säe muuttaa hie-
man aikaisempien säkeiden tulkintaa, etenkin jos runossa on Áillohašille tyypilliseen 
tapaan käytetty monitulkintaisia taivutusmuotoja. Säkeen vaihtuminen tuo ajatuk-
seen myös ilmaa, koska säkeenvaihdon yhteyteen kuuluu luonnollisesti välimerkkien 
tapaan lyhyt tauko.

Eanni, eannážanissa silmiin pistävä typografinen korostuskeino on isojen kirjain-
ten käyttö. Sillä annetaan sanoille muita sanoja painokkaampi merkitys, joka runoa 
ääneen luettaessa tuotaisiin esille painollisuudella sekä esimerkiksi sanan jälkeen pi-
dettävällä tauolla ja puhenopeutta hidastamalla.

71. Esim. Valkeapää 2001: 29, 31, 77, 320–321.
72. Valkeapää 1988, runosta 510. ”mitenkäs nyt mekään sitten / voisimme tajuta   metsää / ymmärtää   sotaa, sota-

väkeä / että kuuset, pitkät huiskiot / auringon kätkisivät / muut tukehduttaisivat”, suom. Pekka Sammallahti 
(Valkeapää 1992: runo 510).
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     hirpmástuvvet
      juo jurdagis
jus SII

         BEAŠAŠE

                           biebmun

      máđui’e ellii’e šattui’e
                              eallimii

            EALLIMII73

Samassa teoksessa maaäidin sydämenlyönnit on konkretisoitu typografisin keinoin:

   coahk - ká

            váib - mu

 mu - go

 váib - mu74

Typografisin keinoin on tuotu esiin myös Beaivi, Áhčážanille keskeinen teema, jossa 
vastakohdat ovat läsnä samanaikaisesti: ne on kirjoitettu yhteen, vaikka kyse ei ole 
yhdyssanoista.

 [– –] jápmin
 oassi eallimis
 čuovgasuoivanis
 burrodagasbahodat75

73. Valkeapää 2001: 211. ”kauhistuvat / jo ajatuksesta / jos HE // PÄÄSISIVÄT // ruoaksi // madoille eläimille 
kasveille / elämälle // ELÄMÄLLE”, suom. Taarna Valtonen.

74. Valkeapää 2001: 31. ”syk - kii // sy - dän // mun - ko // sy - dän”, suom. Taarna Valtonen.
75. Valkeapää 1988: osa runosta 565. ”kuolema / osa elämää / valovarjossa / pahuudessahyvyys”, suom. Pekka Sam-

mallahti (Valkeapää 1992: runo 565).



Sinirinnan kielellä – Nils-Aslak Valkeapään runouden suhde... | 223  

Toistolla tyylitellen

Runsas toisto on puhutulle kielelle ominaista, mutta sitä pyritään tietoisesti välttä-
mään kirjoitetussa kielessä. Toisto ja muut parallelismin muodot ovat myös lyyriselle 
ilmaisulle tyypillisiä. Edellä käsitellyssä puhuttua kieltä muistuttavassa markkinoiden 
helppoheikin puheessa toistoa käytetään todellisen puhutun kielen tapaan: ”návdi bo-
rai mu nieidda / návdi / mu nieidda”76. Toisto tuo yksittäisille sanoille lisäpainoa sa-
malla tavalla kuin puhutussa kielessä. Useissa Áillohašin runoissa toistoa on kuitenkin 
käytetty selvemmin lyyrisenä tyylikeinona, tavalla joka ylittää jopa puhutulle kielelle 
tyypillisen toiston rajat.

olu

mus leat leamašan olu
olu leat mannan
olu lean massán

olu77

Tässä Jus gázzebiehtár bohkosivččii -kirjan runossa sana olu ’paljon’ on mainittu jokai-
sessa säkeessä. Se myös aloittaa ja lopettaa runon, mitä keinoa Áillohaš käyttää mo-
nissa runoissaan. Tällä tavalla kirjailija luo runoon syklisyyttä, joka on yksi hänelle 
tunnusmerkillisistä, toistuvista teemoista. Aivan erityisen paljon tämän kaltaista syk-
lisyyden vaikutelmaa lisäävää toistoa on Eanni, eannážan -kirjassa, jonka niukkasa-
naisissa runoissa toisto on muutenkin usein käytetty tyylikeino. Äärimmilleen vietynä 
toisto on dadamaista äänikuvan luontia, jota tukee kolmiomainen asemointi:

  juoigat

                juoigatjuoigatjuoigat 
         juoigatjuoigatjuoigatjuoigat 
    juoigatjuoigatjuoigatjuoigatjuoigat

                      JUOIGAT78

76. Valkeapää 1988: osa runosta 386. ”susi söi tyttäreni / susi / tyttäreni”, suom. Pekka Sammallahti (Valkeapää 
1992: runo 386).

77. Valkeapää 1996: 16. ”paljon // minulla on ollut paljon / paljon on mennyt / paljon olen menettänyt // paljon”, 
suom. Taarna Valtonen.

78. Valkeapää 2001: 155. ”joikaamme // joikaammejoikaammejoikaamme / joikaammejoikaammejoikaammejoikaam-
me / joikaammejoikaammejoikaammejoikaammejoikaamme // JOIKAAMME”, suom. Taarna Valtonen.
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Laajenevan kolmion muoto ja saman sanan toisto kuvaa sitä, miten joikaaminen laa-
jenee kaiken kattavaksi tilaksi, jossa joikaaja katoaa, kuten runossa myöhemmin to-
detaan. Joiku täyttää joikaajan ja kaiken muun. Se jatkaa yhä kasvamistaan, vaikka 
joikaaja lopettaa joikumisen.

Vielä edellä kuvattua sanatason toistoa selvemmin runouden tyylivalikoimaan kuu-
luu äännetason toisto, kuten allitteraatio eli alkusointu. Alkusointu on esimerkiksi 
suomalaisessa kansanrunoudessa tyypillinen piirre, mutta sen sijaan perinteisessä poh-
joissaamelaisessa suullisessa perinteessä näin ei ole. Áillohaš käyttää sitä kuitenkin tuo-
tannossaan usein.

ja dalle juo, 
dálloda boahtima boaldda
dovdama dolla
ihtima illu79

Áillohašilla alkusointuiset sanat on usein ketjutettu siten, että syntyy ääntämykseltään 
viehättäviä kokonaisuuksia. Niissä ei ole oleellista ainoastaan sisältö, vaan kokonai-
suus, johon kuuluvat myös sanojen lukemisen, tuottamisen ja kuulemisen elämykset. 
Samanlaista allitteraatiotaiteilua on harrastanut myös Áillohašin esikuvakseen nimen-
nyt nuori saamelainen kirjailija Niillas Holmberg. Hänen vuonna 2013 ilmestyneen 
runokirjansa nimi on Amas amas amasmuvvat80. Áillohašin taidonnäytteitä löytyy esi-
merkiksi Beaivi, Áhčážanin suomentamattomasta poroelorunosta 272. Runosta löytyy 
myös riimipareja ja onomatopoieettisia sanoja.

aláhallá alla illun ollá jollá jállu jiellat   gállá goallá   geallu eallu [– –]
loaškkas leaškkas mieškkas ruoškkas [– –]
jahca juhca gihčá gahčá [– –]
goŋkalan goláŋ galáŋ goŋkoloŋ goloŋ goloŋ [– –]
jullá japmá
gupmá gapmá
dapmá, eanan dapmá [– –]81

Tällaiset osiot korostavat runon laulullisuutta ja luovat sille erityisen äänteellisen puo-
len, josta voi nauttia sanoja ymmärtämättä, kuin musiikista. Pelkän allitteraation si-
jaan äänteellinen parallelismi voi perustua myös riimipareihin ja muiden sananosien, 

79. Valkeapää 1994. ”ja silloin jo, / talostelee palaamisen palo / tuntemisen tuli / ilmestymisen ilo”, suom. Taarna 
Valtonen.

80. Suom. Jottei outo muuttuisi oudommaksi.
81. Valkeapää 1988: runo 272.
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kuten keskuskonsonantiston toistoon tai näiden yhdistelmiin, kuten osassa edellisistä 
esimerkeistä. Tämän kaltaisissa osissa Áillohaš käyttää usein apuna samojen taivutus-
muotojen toistamista eri sanoissa, mikä on ainakin vanhemmalle saamelaiselle joiku-
runoudelle tyypillinen piirre ja luo runoon äänteillä tyylittelevää dadamaisuutta.82

[– –] coahkkima varas
                                     bahkkema
                                                      báddama
               bággema
báhkkoma
                   guhkkama
                                      gihkama
                                                       gáhtama83

Toinen, erityisesti Olaus Sirman välityksellä tunnetuksi tullut, mahdollisesti vanhaan 
saamelaiseen joikuperinteeseen kuulunut toistotapa on, että pääsana toistetaan uudel-
leen, siten että sen eteen on lisätty tarkentava määrite. Esimerkiksi Sirmalla: ”Jospa 
minä sinne lentäisin / siivillä – variksen siivillä. / Ei minulla ole siipiä – sotkan siipiä 
/ joilla sinne lentäisin”84. Áillohašilla vastaavasti, epäilemättä intertekstuaalisesti 
Sirmaan viitaten:

 119. mii munnje dán miela
 lotti miela

 girdilit [– –]85

Kielellisen ilmaisuvalikoiman toisessa ääripäässä on semanttisen tason toisto, jota 
Áillohaš käyttää erityisesti viimeisimmissä kirjoissaan. Niissä toisto on usein toteutet-
tu synonyymien tai merkitykseltään läheisten sanojen tai pidempien osuuksien tois-
ton, tyypillisesti säeparallelismin, avulla: sama asia sanotaan myös toisin sanoin.

82. Vrt. esim. Olaus Sirman runoihin vuodelta 1673 sekä koltta- ja inarinsaamelaisiin joikuteksteihin (Aikio – Itkonen – 
Sammallahti 1974: 29, 33, 37, 39, 93, 95).

83. Valkeapää 1994. ”tykytystä veressä / pakkautumista / paisumista / pakottamista / kuumentumista / kukkumista 
/ kiimomista / katumista”, suom. Taarna Valtonen. 

84. Aikio & muut 1974: 32–33.
85. Valkeapää 1988: runo 119. ”119. mikä minulle tämän mielen / linnun mielen // lennähtämään”, suom. Pekka 

Sammallahti (Valkeapää 1992: runo 119).
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 mii giitit darfegoađi
         orrunsuoji
                  orustanbáikki
     ráfálaš ijas
             vuoinnastanbottas86

Varsinaisen toiston lisäksi Áillohašin vakiintuneeseen tyyliin kuuluva piirre on käyttää 
lähes samannäköisiä mutta erimerkityksisiä sanoja runoissaan. Kirjan Jus gázzebiehtár 
bohkosivččii alussa hän epäsuorasti selittää tätä samannäköisten sanojen yhteyttä:

 Mii leat goasii vajálduhttán, ahte áhppi dárkkuha vuoimmi. [– –]
 Muhto, áhpi lea vuoibmi.
 Mii leat vajálduhttán ahte
 eadni ja eanan leaba vuolgán seamme sánis.87

Runoissaan hän leikkii Beaivi, Áhčážanistä alkaen toistuvasti edellä mainittujen áhppi 
’voima, kyky’ ja áhpi ’aava, avomeri’ sekä eadni ’äiti’ ja eanan ’maa’, sanojen kanssa. 
Ne eivät kuitenkaan ole ainoita, mistä esimerkkinä seuraavat runonpätkät, joissa lei-
kitellään sanoilla ahki ’ikä’ ja ahkit ’ikävä, pitkäveteisyys’ sekä verbeillä nohkat : ii noga 
’loppua : ei lopu’ ja nohkkat ’nukkua, nukahtaa’.

ahki,
    man ahkit, ii šat báljo mihkkege88

     iige johtolat
         noga jus mátki nohká
      jus johtti nohkká89

86. Valkeapää 2001: 215. ”me kiitämme turvekotaa / asuinsuojaa / taukopaikkaa / rauhallisesta yöstä / lepohetkes-
tä”, suom. Taarna Valtonen.

87. Valkeapää 1996: 6. ”Olemme melkein unohtaneet, että áhppi [voima] tarkoittaa voimaa. [– –] / Mutta, áhpi 
[avomeri] on voima. / Olemme unohtaneet että / eadni [äiti] ja eanan [maa] ovat lähtöisin samasta sanasta.”, 
suom. Taarna Valtonen.

88. Valkeapää 1996: 114. ”ikä, / miten ikävää, ei enää paljon mitään”, suom. Taarna Valtonen.
89. Valkeapää 1994. ”eikä jutamakeino / lopu jos matka loppuu / jos jutaja nukkuu”, suom. Taarna Valtonen.
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Toisaalta hän leikittelee usein myös sanojen ja taivutusmuotojen homonymialla, min-
kä takia jotkin runot on mahdollista tulkita useammalla tavalla. Tämä tapa tuo ru-
noon säkeenylitystä muistuttavan ilmiön, jossa runon alkuosaa on tulkittava uudel-
leen kun tekstissä päästään pidemmälle.90

iđđesija
beaivvi suotnjarat
cahkkehit
muohtačalmmiid
              bearraliid91

ii iežá náli, eará eallenvuogi
ii riggodaga oainnuid apmasa92

Lopuksi

Áillohašin kirjallinen tuotanto on jaettavissa erilaisiin kausiin. 1970-luku oli oman ää-
nen ja kirjallisen maailman hahmottelemista. Siihen vaikuttivat tapaamiset muiden 
pohjoisten alkuperäiskansojen sekä Pohjois-Amerikan intiaanien kanssa. 1980-luvulla 
oma, saamelainen ääni vahvistui. Vuoden 1981 Ádjaga silbasuonat on yhdistelmä nuo-
ren vihaisen miehen huutoa ja sofistikoituneen ironista kommentointia. Kielen osalta 
ensimmäinen trilogia on vielä leimallisesti henkilökohtaista, paikallista, enontekiö-
läistä kirjallisuutta. Sen ulkoasu on kuitenkin jo silmiinpistävän omanlaistaan.

1980-luku oli Áillohašin kirjallisen tyylin vakiinnuttamisen aikaa. Hyppy vuo-
den 1981 Ádjaga silbasuonat -teoksesta vuoden 1988 Beaivi, Áhčážaniin on valtaisa, 
vaikka joitakin tyylillisiä ituja oli nähtävissä jo ensin mainitussa. Pitää toki muistaa, 
että Áillohaš hioi trilogiansa kieltä ja runoilmaisua Ruoktu Váimmus -kirjaa varten, 
joten muutos ei ole aivan niin radikaali kuin vaikuttaa. Palkitun suurteoksen, Beaivi, 
Áhčážanin kielellinen rikkaus on kuitenkin huimaava: se on tarkkaan mietitty, mut-
ta ilakoiva saamen kielen ylistys. Ja myös saamelaisen kirjallisuuden, sillä se sisältää 
intertekstuaalisia viittauksia useisiin saamenkielisen kirjallisuuden klassikkoihin, ku-
ten Johan Turin teokseen Muitalus sámiid birra (1910) ja Olaus Sirman kirjoittamiin, 

90. Elina Helanderin haastattelussa (Helander & Kailo 1999: 132) Áillohaš kertoo valitsevansa tietoisesti tällaisia 
monitulkintaisia osia runoihinsa. Samalla hän mainitsee, että käännökset eivät voi koskaan vastata alkukielisen 
teoksen ilmaisua, koska niistä puuttuu tämä useiden tulkintojen tekemisen mahdollisuus. Ks. myös Gaski 2003.

91. Valkeapää 1994. ”aamuyöllä ~ aamuyön / auringon säteet / sytyttävät ~ sytytämme / lumihiutaleet ~ lumihiu-
taleiden / helmet”, suom. Taarna Valtonen.

92. Valkeapää 1996: 33. ”ei toista rotua, eri elämäntapaa / ei rikkautta ~ rikkauden näkemysten ~ näkemyksiä outoja 
~ outoutta ~ oudon”, suom. Taarna Valtonen.
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Johannes Schefferuksen Lapponia-teoksessa vuonna 1673 julkaistuihin runoihin. Ai-
kaisemmista teoksista Beaivi, Áhčážanin kieli eroaa kuitenkin kaikkein selvimmin: se 
on vähemmän paikallista, sillä Áillohaš halusi kasvaa koko Saamenmaan ja kaikkien 
saamelaisten kirjailijaksi. Samalla se sisältää paljon aidon puhekielen jäljittelyä: oikei-
den ihmisten puhetta, mikä korostaa kirjan merkitystä todelliseen historiaan perus-
tuvana teoksena.

Beaivi, Áhčážanin jälkeen Áillohašin teosten kielellinen ilmaisu vakiintuu muut-
tuen lähinnä entistä vähemmän paikalliseksi. Kussakin seuraavassa teoksessa on kui-
tenkin omat erityispiirteensä. Nu guhkkin dat mii lahka -kirjalle on tyypillistä pitkälle 
viety kielellinen leikittely ja ilmaisun sanallinen niukkuus, jotka tekevät teoksesta haas-
tavan luettavan myös saamea äidinkielenään puhuville. Jus gázzebiehtár bohkosivččii 
palaa kielellisesti lähemmäs arkista, puhuttua saamea sekä sanaston että ilmaisutavan 
puolesta. Siinä kirjailija keskustelee Ruoktu Váimmus -trilogian tapaan lukijansa kans-
sa, usein proosarunon muodossa. Aivan uutta, omanlaistaan tekstityyppiä edustavat 
Jus gázzebiehtár bohkosivččii -kirjassa olevat laulutekstit, joissa on vaikutteita hengelli-
sestä musiikista. Eanni, eannážanissa kirjailija palaa niukkasanaisempaan ilmaisuun, 
mutta pitäytyy yksinkertaisessa, hengittävässä kielessä antaen tilaa lukijan ajatuksille 
ja tulkinnoille.

Vaikka Áillohašilla ei ollut taitoa kirjoittaa äidinkieltään normitetun ortografian 
mukaisesti, hän oli kielenkäytössään ehdoton taituri. Hän myös uskoi kielen voimaan: 
se ei ollut hänelle vain media.93 Tätä kuvastaa myös ilmaisutyylin kehittämisen tapa. 
Sille ei haettu tietoisesti esikuvia maailmankirjallisuudesta, vaikka se laajasti lukeneen 
kirjailijan ilmaisuun on varmasti vaikuttanutkin, vaan sen lähtökohdat olivat alusta 
asti syvällä saamelaisessa suullisessa kirjallisuudessa ja joiun kielessä sekä porosaame-
laisessa kokemusmaailmassa. Tavoite synnyttää omanlaista, saamen kielen erityisyy-
destä ammentavaa, voimaannuttavaa saamelaista kirjallisuutta toteutui, ja sen kaiut 
kantavat pitkälle ajassa eteenpäin, yhä uusien saamelaisten kirjailijoiden tuotantoon.

Taarna Valtonen
FT, tutkija, opettaja 

Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto (Suomen Kulttuurirahaston apurahalla)
Saamen kieliin ja saamelaisiin kulttuureihin erikoistunut tutkija.

93. Suullinen tieto Harald Gaskilta 21.4.2016.
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