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Esipuhe

Soita minua!

”Elämä, minäkin haluaisin vielä soida, soida. Ja minä, SOIN. JOS SINÄ, soi-
tat minua.”1

Näihin sanoihin Nils-Aslak Valkeapää päätti vuonna 1997 ilmestyneen kahdeksannen 
runokirjansa girddán, seivvodan (lennän, liitelen).

Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001) oli monipuolinen taiteilija, kulttuurivaikuttaja 
ja poliittinen toimija. Valkeapää ja hänen tuotantonsa ovat merkittävä osa saamelaista 
kulttuurihistoriaa. Hän oli yksi saamelaisten kielellisen ja kulttuurisen renessanssin 
näkyvimmistä hahmoista.

Valkeapään tuotantoa leimaa vahva paikallisuus ja sitoutuminen oman elinpiirin 
erityisyyteen. Hän jakoi yleisölleen lapsuuden maisemassa omaksutut kokemukset 
vuorovaikutuksesta luonnon kanssa. Hänellä oli kyky välittää jutavan porosaamelai-
sen kulttuurin maailmankuvaa modernin taiteellisen ilmaisun keinoin. Luomalla uut-
ta hän säilytti vanhaa.

Valkeapään tuotanto asettuu osaksi sitä suurta kertomusta, jolla on kuvattu ja mer-
kityksellistetty saamelaisuutta saamelaisille itselleen, kuten myös muille. Hänen työn-
sä rakentui edellisten sukupolvien työn varaan ja tukeutui lukuisiin yhteistyökumppa-
neihin. Muut kulttuurit inspiroivat häntä, mutta hän ei pyrkinyt jäljittelemään niitä. 
Luomisen kantavana voimana oli tarve kehittää omaa, saamelaista ilmaisutapaa. Juuri 
tämä ainutlaatuinen ote puhuttelee niin saamelaista kuin kansainvälistäkin yleisöä. 
Paikallisuudesta tuli globaalisti kiinnostavaa.

Nils-Aslak Valkeapään tuotanto soi edelleen ja soittelee yleisönsä mieltä. Tämän 
artikkelikokoelman synty liittyy keväällä 2015 perustettuun Áillohaš-kokoelmaan. 
Kyse on Oulun yliopiston Saamelaisen kulttuuriarkiston erikoiskokoelmasta, johon 
on kerätty ja kerätään edelleen Valkeapään tuotantoon liittyvää aineistoa. Sen perus-
tamisen taustalla oli tarve dokumentoida Valkeapään tuotantoa ja sen vaikutusta sekä 
jakaa tietoa. 

Kaikki tähän kirjaan kirjoittaneet ovat omalta osaltaan vaikuttuneet Valkeapään 
ilmaisusta siinä määrin, että ovat kokeneet tarvetta analysoida sitä tarkemmin. Kysees-

1. Valkeapää 1997: 176, johdannon Kirjallisuus-luettelo.
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sä on kokoelma eri tieteenalojen asiantuntijoiden ja aikalaisten kirjoittamia itsenäisiä 
tekstejä, joissa tarkastellaan ja kuvataan Valkeapään tuotantoa ja toimintaa osana kult-
tuuria, elämäntapaa ja yhteiskuntaa.

Mukana on vertaisarvioituja tiedeartikkeleja, kuvailevampia tietoartikkeleja, essee-
mäisiä tekstejä sekä muistelmamuotoisia aikalaisdokumentteja. Teoksen päättää japa-
nilainen ketjuruno, jonka kirjoittamiseen Valkeapää osallistui. Kokoelma on monikie-
linen ja monenlaisia lukijoita tavoitteleva.

Kirjan luonne on suoraa seurausta Valkeapään tuotannon monialaisuudesta, mut-
ta monien alojen ja erilaisten näkökulmien yhdistäminen on myös keskeinen osa 
saamen tutkimusta. Monenlaisten ja eri-ikäisten kirjoittajien tasa-arvoinen kohtele-
minen kunnioittaa alkuperäiskansatutkimuksen epistemologisia periaatteita.2

Valkeapäästä käytetään teksteissä useita eri nimiä. Virallisen nimen lisäksi käytössä 
on saamelainen nimi Áilu, jolla hänet tunnettiin lähipiirissään, myöhempi taiteilija-
nimi Áillohaš ja suomalaisten tuttavien käyttämä Ailu. Tällainen moninimisyys on 
saamelaiseen kulttuuriin luontevasti kuuluva käytäntö ja kunnioittaa kunkin kirjoit-
tajan omaa näkemystä.

Valkeapään tuotanto on niin monimuotoinen, että tämän kokoelman tekstien 
näkö kulmat ovat vain kapeita polkuja sen laajuudessa. Kokoelman toivotaankin 
tarjoa van aineksia ja inspiraatiota yhä uusille teksteille ja teoksille.

Kiitämme lämpimästi kaikkia niitä ihmisiä ja tahoja, jotka ovat auttaneet meitä 
tämän kirjan todeksi tekemisessä.

Kangasniemen Kotavuoressa ja Enontekiön Kivijärvellä juhannuksena 2017
Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää

2.  Katso näistä tarkemmin esim. Kuokkanen 2007, johdannon Kirjallisuus-luettelosta.




