
M
onen saamelaisen identi-

teetin perusta on kotiseu-

tu ja etenkin oman suvun 

alue. Samat saamelaissuvut 

ovat asuttaneet ja käyttäneet samoja, 

sukupolvelta toiselle periytyneitä aluei-

ta jo vuosisatojen ajan. Valtaosa näistä 

sukualueista on saamelaisittain metsää. 

Tämä koskee kaikkia saamelaisryhmiä Taa-

lainmaalta Kuolanniemimaan kärkeen. 

Itse olen tutustunut saamelaisiin maise-

makäsityksiin erityisesti Utsjoella, Tenon 

yläjuoksun kylissä.

MENNÄÄN METSÄÄN

Teksti  Taarna Valtonen

Metsä on elinkeinojen aluetta. Sinne 

ei ole perinteisesti menty turhan päiten, 

vaan tekemään töitä: paimentamaan po-

roja, metsästämään, kalastamaan ja ke-

räilemään. Siten metsä on ollut aikoinaan 

myös keskeisin elannon antaja.

Vuosisatoja jatkunut käyttö on jättä-

nyt jälkensä: meahcci on monimuotoista 

kulttuuriympäristöä, jossa ihmisen toi-

minta näkyy sille, joka osaa katsoa. Met-

sästä löytyy selvästi erottuvia kulttuurisia 

merkkejä, kuten turvekotien ja poroaitojen 

jäänteitä. Saamelaisen kulttuuriympäris-

tön erityispiirteet ovat kuitenkin usein 

niin hienovaraisia, että ne ovat ulkopuo-

lisen silmille näkymättömiä, esimerkiksi 

kasvillisuusmuutoksia. Ja tietenkin met-

sään liittyy aivan oikeasti näkymätöntä 

kulttuuriperintöä, kuten muistoja, ker-

tomuksia ja arvoja.

Monien kulttuurien metsä

Kenttä, eli pihapiiri ja sen lähimmät alueet, 

on perinteisen maisemakäsityksen mu-

kaan ihmisten ja heidän kulttuurinsa 

Nauravat tunturit
Kun saamelainen menee metsään, hän ei välttämättä mene puita kasvavalle alueelle.  

Metsä, pohjoissaameksi meahcci, tarkoittaa kentän eli asutun pihapiirin ulkopuolista 

aluetta kasvillisuudesta riippumatta.

Tenon lohipatojen paikat on jaettu sukujen mukaan. Niiden sijainnista vihjaavat vain rannalla pyyntikautta odottelevat patopukit. Utsjoki, Dálvadas. 
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aluetta. Kentän keskus on asuintalo tai kota. Sen sijaan metsä 

ei ole vain inhimillisen kulttuurin aluetta, vaan se kuuluu yhtä 

lailla eläimille ja muille olennoille, kuten maahisille.

Metsässä ihmisellä ei ole etuoikeutettua asemaa. Tämän 

takia kentän ja metsän välinen raja on myös monien kulttuu-

risten normien raja. Esimerkiksi monet joikaamiseen negatiivi-

sesti suhtautuvien lestadiolaisperheiden jäsenet ovat voineet 

kokea joikaamisen sallituksi metsässä. Metsässä pitää noudat-

taa myös muita asukkaita kunnioittavia sääntöjä. Polulle ei saa 

asettua nukkumaan, sillä silloin saattaa estää näkymättömien 

asukkaiden liikkumista. Jos kuitenkin tyhmyyksissään tulee näin 

tehneeksi, voi olla varma, ettei saa rauhallisia unia. Maahiset 

tulevat ajamaan nukkujan pois.

Asumattomalle turvekodalle tultaessa tulee ennen tulen-

tekoa ilmoittaa, että omistaja on saapunut paikalle ja aikoo 

asettua asumaan. Näin siellä mahdollisesti majailleet näky-

mättömät vieraat osaavat hankkiutua ajoissa toisaalle eikä 

ristiriitoja pääse syntymään.

Metsän muut asukkaat voivat olla ihmiselle myös avuksi. On 

lukemattomia kertomuksia siitä, kuinka poropaimen on nukah-

tanut vartiopaikalleen ja tullut tuntemattoman ihmishahmoisen 

olennon, maahisen herättämäksi. Herääminen on tapahtunut 

samalla hetkellä, kun porot ovat olleet karkaamaisillaan.

Nauravat tunturit

Oman suvun metsäalue ja sen keskeiset maastonkohdat ovat 

monelle saamelaiselle edelleen tärkeä osa sielunmaisemaa. 

Erityisen läheisiä ne ovat luontaiselinkeinoja harjoittaville tai 

harjoittaneille. Varsinkin vanhemman polven saamelaiset pu-

huvat toisinaan tutuista paikoista kuin ihmisistä.

– Tuo vaara on meidän kodan vartija, se tarkkailee sitä, kertoi 

eräs vanha tenonsaamelainen mies paikannimien keruun yh-

teydessä. Samassa perheessä oli sukualueen keskeiset paikat 

hyvästelty sanallisesti, kun tuli tieto evakkoon lähdöstä Lapin 

sodan aikaan.

– Siellä jo kaikki tunturit, ja puut ja tievat nauroivat, kuvailtiin 

Samuli Paulaharjulle vuonna 1936, miten ihanalta tuntui palata 

pitkältä matkalta kotiseudulle Koutokeinoon.

Tällaiset kuvaukset olisi helppo tulkita animismiksi eli uskoksi 

kaiken elollisuudesta. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, eikä animismi 

ole kuulunut saamelaisten esikristilliseen uskontoonkaan. Omat 

sukupolvesta toiseen tärkeät paikat ovat vain muuttuneet niin 

läheisiksi.

Metsän pyhät paikat

Jotkin metsän keskeiset paikat ovat olleet ennen kristillisiä aiko-

ja pyhiä. Suomen saamelaisten pyhät paikat ovat olleet useim-

miten erilaisia maankohoumia, kuten yksittäisiä tuntureita tai 

jyrkkäprofiilisia saaria. Toinen tavallinen tyyppi ovat ympäris-

töstään erottuvat seitakivet. Seitakiviä on palveltu jättämällä 

uhreja niiden juurelle tai voitelemalla niitä rasvalla tai verellä. 

Pyhillä tuntureilla uhri on laitettu tyypillisesti kivenonkaloon 

tai -halkeamaan.

Uhria ei ole annettu pyhälle tunturille tai seitakivelle, vaan 

siinä asuvalle henkiolennolle, jolla on ollut valtaa alueensa ta-

pahtumiin. Siksi järven rannalla olevalta seitakiveltä pyydet-

tiin hyvää kalansaalista, tunturin pyhiltä paikoilta pyynti- tai 

poro-onnea.

Vaikka Suomen saamelaiset olivat selvästi kristillistä väkeä 

jo 1700-luvun alussa, jatkui pienimuotoinen seidoille uhraami-

nen pitkälle 1800-luvulle. Tällöin kyse ei ollut enää varsinaisesta 

uskonnonharjoittamisesta, vaan kansanomaisista uskomuksis-

ta ja tavoista. Aivan samalla tavalla suomalaiset ja karjalaiset 

tekivät karjataikoja, vaikka olivat olleet jo pitkään kristittyjä. ❖

Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkijatohtori Oulun yliopiston Giel-

lagas-instituutissa. Hänen erikoisalaansa ovat saamen kielten pai-

kannimet sekä paikkoihin liittyvä henkinen ja materiaalinen kulttuuri.

”Metsässä ihmisellä ei ole  

etuoikeutettua asemaa.”

Porosaamelaiset säilyttivät aikoinaan tavaroitaan pienissä jalka-aitoissa 
ylätunturissa. Pois siirretystä aitasta on jäänyt jäljelle vain huonokuntoi-
sia hirsiä ja jalkoina toimineita kantoja. Utsjoki, Paistunturi. 

Kuva Mikael A. Manninen
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