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1  Johdanto 

Matkailun kasvu on ollut voimakasta niin globaalisti kuin 

Suomen Lapissakin (Sápmi). Niin ikään matkailu on ilmiönä 

monimutkainen ja monivaikutteinen, sekä toisaalta osana 

modernisaation muutosprosessia. Matkailun kasvu ja paikka- ja 

yhteisösidonnaisuus ovat tuoneet tietynlaisia haasteita 

kulttuuriselle kestävyydelle, erityisesti alkuperäiskansojen 

kontekstissa. 

Matkailun voi nähdä kulttuurisena universaalina, koska 

kulttuurisia reittejä on löydettävissä, vaikka ne ovat erilaisia (esim. 

vierailut sukulaisten luona, kaupankäynti ja karnevaalit). Myös 

historian saatossa kansat ovat tehneet pitkiäkin matkoja 

esimerkiksi metsästäessä ja kaupatessa ylijääneitä tavaroita. 

Urbanisaation ja palveluteollisuuden myötä muodostui 

matkailuteollisuus ja sen vieras-isäntä (host-guest) suhteet. (Smith 

ja Brent 2001: 3-4.) Globaalissa mittakaavassa matkailun kasvun 

merkittävyys on lisääntynyt 1950-luvulta lähtien. Kehittyvissä 

maissa ihmisten tulot ja vapaa-aika lisääntyivät toisen 

maailmansodan jälkeen, joka kasvatti näiden maiden välistä 

matkailua. 1960-luvulta alettiin tehdä matkoja kehittyvistä maista 

vähemmän kehittyviin maihin (esimerkiksi pohjoisesta etelään). 

Matkailu on levittäytynyt tilallisesti laajasti, melkeinpä kaikkialle. 

Osittain siksi matkailun kestävyyteen onkin alettu kiinnittää 

huomiota. (Weaver 2006: 3-4.) 

Suomessa on yksi alkuperäiskansa, saamelaiset, ja yksi kunta, 

jossa alkuperäisväestö on enemmistönä, Utsjoki (Ohcejohka). Se 

tuo mielenkiintoisia näkökulmia kulttuurisen kestävyyden 

haasteisiin ja toteutumiseen. Pro gradu -tutkielman tarkoituksena 

on käsitellä matkailun kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä 

määrittelyitä ja kestävyyden toteutumista Utsjoen kirkonkylässä. 
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1.1 Tutkimuksen taustaa 

Olen kotoisin Rovaniemeltä, jossa olen asunut elämäni 

ensimmäiset 19 vuotta yhtäjaksoisesti, mutta syvempi 

kiinnostukseni Lappiin heräsi vasta yliopisto-opintojen myötä 

Oulussa. Saamelaisen kulttuurin ja kielen opinnot sekä muut 

pohjoisuuteen liittyvät teemat kiinnostivatkin minua opintojen 

aikana erityisesti. Vaikka matkailu on ollut osa arkea ja elämää 

asuessani Rovaniemellä, Lapin ylipiston matkailututkimuksen 

opinnot toivat tematiikkaan syvyyttä ja lisätietoa. Nämä 

kiinnostuksen kohteet johdattelivat ensiksi kandidaatintutkielmani 

aiheiksi Lapin matkailun sosiaalisesti kestävän kehittämisen
1
. Pro 

gradu -tutkielmani onkin luontainen jatkumo 

kandidaatintutkielmasta, vaikka tutkimuksen tavoite ja kohde ovat 

vaihtuneet. 

Työskentelin vuosien 2009–2012 kesinä Utsjoen kunnassa 

Karigasniemellä (Gáregasnjárga) Tilastokeskuksen 

rajahaastattelijana. Haastattelut kohderyhmänä olivat 

ulkomaalaiset matkailijat. Tänä aikana olen saanut suhteellisen 

kattavan kuvan Utsjoen kunnan eteläisen osan matkailusta. Kesät 

Karigasniemellä ovat edistäneet paremman ymmärryksen 

saamista Utsjoen kunnan matkailun trendeistä ja kehittymisestä 

laajemmin. Karigasniemellä vietettyjen kesien aikana olen myös 

käynyt useasti Utsjoen kirkonkylässä.  

Pro gradu -tutkielmani rajautuu maantieteellisesti Utsjoen 

kirkonkylälle, jossa olen kuitenkin aina ollut vierailijana, 

matkailijana itsekin. Tutkin kohdetta ulkopuolelta, koska tutustuin 

siihen tarkemmin vain noin kuukauden pituisen 

yliopistoharjoittelun aikana eikä minulla ole sinne muita 

tiiviimpiä siteitä. Suoritin harjoittelun Utsjoen kunnan 

matkailuimagon kehittämishankkeessa, johon tutkielmakin 

                                                           

 
1

 Kandidaatintutkielmani Tasapainoa hakemassa - Paikallisten asukkaiden 
osallisuus matkailun kehittämisessä Inarin kirkonkylässä vuonna 2010 käsitteli 
inarilaisten näkemyksiä matkailun historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden 
kehityksestä sekä kokemuksia vaikutusmahdollisuuksista. 
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löyhästi liittyy, mutta kyse ei ole tilaustyöstä. Myös Linnea 

Rasmus (2011)
2
 teki opinnäytetyön hankkeeseen liittyen. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja kysymykset 

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia 

kokemuksia ja näkemyksiä Utsjoen kirkonkylän asukkailla on 

kulttuurisesta kestävyydestä matkailun kontekstissa, sekä 

tarkastella matkailun kulttuurisen kestävyyden käytännön 

määrittelyjä ja toisaalta kestävyyden toteutumista ongelmineen 

Utsjoella. 

Tutkielman etnografisena tavoitteena on haastattelujen ja 

havainnoinnin pohjalta kuvata miten kulttuurinen kestävyys 

rakentuu Utsjoen kirkonkylässä. Teoreettisena 

tutkimustavoitteena on tarkastella eroja, yhtenevyyksiä ja 

kehittämistarpeita kestävän matkailun määritelmän ja kulttuurisen 

kestävyyden määritelmän osalta siten, että ne soveltuisivat 

paremmin esimerkiksi saamelaiskulttuurin tarpeiden ja 

erityisyyden tarkasteluun.  

Utsjoen matkailun historiasta ja kehittymisestä on verrattain 

vähän tutkimuksia, joten yhtenä tavoitteena on selvittää, millaisia 

kokemuksia utsjokelaisilla on matkailun kehittymisestä historian 

valossa. Kolme tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Minkälaisia näkemyksiä Utsjoen kirkonkylän asukkailla on 

matkailun historialliseen kehittymisestä ja nykytilasta?  

2. Mitä ongelmia liittyy kulttuuriseen kestävyyteen matkailun 

kontekstissa? 

3. Minkälaisia ratkaisuja esitetään kulttuurisesti kestävän 

matkailun toteutumiselle? 

                                                           

 
2

 Linnea Rasmus (2011) Utsjoen kunnan matkailuimagon kehittäminen 

yrittäjien näkökulmasta. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 

matkailun koulutusohjelma. 
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1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimukseni on antropologinen matkailututkimus, joka linkittyy 

pääasiassa kulttuuriantropologian ja kansantieteen perinteeseen. 

Lisäksi se on läheisessä yhteydessä kestävän kehityksen ja 

matkailun tutkimuksen traditioihin. Esittelen seuraavaksi lyhyesti 

näihin tutkimusperinteisiin ja Utsjokeen liittyviä tutkimuksia.  

Peter M. Burns (1999) on käsitellyt laajasti antropologian ja 

matkailun yhteyttä teoksessaan An Introduction to Tourism & 

Anthropology. Antropologinen matkailun tutkimus on keskittynyt 

tiettyjen teemojen ympärille, jolloin on sovellettu antropologisia 

teorioita esimerkiksi uskonnosta, globaali-paikallinen -suhteesta, 

symbolismista matkailuun. Antropologinen matkailun tutkimus 

on liittänyt uskonnon ja rituaalin matkailuun, jolloin uskonto ja 

rituaali ovat nähty laajana, sosiaalisen statuksen tai jatkuvuuden 

varmistamisen kontekstissa. Antropologit ovat käsitelleet myös 

paikallista ja globaalia näkökulmaa, jolloin on hahmotettu vieras-

isäntä (host-guest) suhteita sekä globaalin yhtenäistämisen ja 

kulttuurien voimaantumisen paradoksia. Symbolististen ja 

mytologisten teorioiden mukaan puolestaan matkailijat pyrkivät 

luomaan uudelleen rakenteita, jotka moderni kehitys on tuhonnut, 

jolloin kohteista tehdään myyttisiä paikkoja (”other”). 

Antropologinen tutkimus on käsitellyt myös sosiaalista muutosta 

eli matkailun roolia ja vaikutusta kohteen yhteisöön. (Burns 1999: 

94.) 

Kulttuuriantropologian oppiaineessa Oulun yliopistossa on tehty 

muutamia matkailuun liittyviä opinnäytetöitä (Kukkurainen 2002, 

Hiltunen 2003, Järvinen 2004, Väisänen 2006, Sarkki 2006), 

joista osa sijoittuu Lappiin ja osa linkittyy myös kestävyyteen. 

Kestävään matkailuun liittyviä tutkimuksia on tehty laaja-alaisesti 

(esim. Burns 1999, Swarbrooke 1999, Weaver 2006, Hall 2008, 

Sarkki 2009). Samoin saamelaisuuteen ja saamelaismatkailun 

perinteeseen linkittyviä tutkimuksia on suhteellisen kattavasti 

(esim. Smith 1996, Länsman 2004, Pettersson & Viken 2007). 

Utsjoen yleisestä ja matkailuun liittyvästä historiasta on jonkin 
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verran laajoja tutkimuksia (esim. Hautajärvi 1995, Pieski 2000, 

Länsman 2004, Nahkiaisoja 2006, Soppela 2009, Lehtola 2012) ja 

Utsjoen alueella on tehty kaksi merkittävää matkailuun liittyvää 

tutkimusta, jotka ovat Müller-Willenin (1996) ja Länsmanin 

(2004) väitöskirjat.  

Ludger Müller-Willen (1996) väitöskirja Lappen und Finnen in 

Utsjoki (Ohcijoh-ka), Finnland. Eine Studie zur Identität 

etnischer Gurppen im Kulturkontakt vuodelta 1974 on harvoja 

ainoastaan Utsjokeen keskittyviä etnografisia kuvauksia. 

Suomenkielinen teos, Kahden kulttuurin kohtaaminen. 

Saamelaiset ja suomalaiset Utsjoella, on julkaistu vasta vuonna 

1996. Teoksessa selvitetään ”saamelaisten ja suomalaisten välistä 

kontaktiprosessia historiallisesta näkökulmasta”, sekä 

analysoidaan 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun tilannetta. 

Müller-Wille kuvaakin laajasti historian vaiheita sekä kahden 

etnisen ryhmän moninaisia kontakteja ja niiden vaikutuksia. 

(Müller-Wille 1996: 5.) 

Anni-Siiri Länsman (2004) on tutkinut Utsjoella (Ohcejohka) ja 

Inarissa (Anár) matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden välisiä 

suhteita, kohtaamisia ja matkailun vaikutusta yhteisöön. 

Länsmanin väitöskirja Väärtisuhteet Lapin matkailussa on 

kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta, 

jossa esiin nousevat väärtisuhteet, saamelaisten perinteinen 

maakäyttötapa sekä alkoholi. (Länsman 2004: 13.) 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielma on rakenteeltaan kaksiosainen: ensimmäisessä osassa 

käsitellään teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia (luvut 1-3), 

toinen osa puolestaan koostuu aineiston analysoinnista ja sen 

tuloksista, jotka on jaettu ongelmiin ja ratkaisuihin (luvut 5-8). 

Luku yksi tuo esille pääpiirteissään tutkimuksen taustat ja 

johdattelee aiheeseen. Luvussa kaksi puolestaan käsittelen 

tutkimuksen tavoitteeseen liittyviä teorioita ja sen jälkeen kuvaan 

metodien avulla luvussa kolme, miten tutkimus on tehty. Luvussa 
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neljän kuvaan kohteen ja haastateltavien näkökulman Utsjoen 

matkailuun ja sen historiaan. Tutkimuksen toinen osa, eli luvut 

viisi, kuusi, seitsemän ja kahdeksan ovat aineisto-analyysin 

tuloksien käsittelyä. Analyysiosassa tuon ensin esille aineistosta 

nousseita matkailuun liittyviä ongelmia. Seitsemäs luku koostuu 

näihin liittyvistä ratkaisuista eli mistä kestävyys koostuu Utsjoella. 

Aivan lopuksi (luvussa yhdeksän) yhdistän tutkimustulokset 

aiemmin esille tuotuun ja pohdin esille nousseita teemoja sekä 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 Kulttuurisen kestävyyden problematiikkaa 
matkailun kontekstissa 

2.1 Taustaa kestävyydestä ja kestävästä kehityksestä 

Jo 1600-luvulla kasvoi tietoisuus siitä, miten ihmisen toiminta 

aiheuttaa luonnon tuhoamista. Erityisesti soiden ja metsien 

häviäminen kannusti hallitsemaan jäljelle jääneitä alueita 

kestävällä tavalla. Tästä syntyi filosofinen ajatussuuntaus, 

ekologia, jolla oli kaksi erilaista taustaa: toinen oli ei-tieteellinen 

1800-luvun romanttinen ajattelu, kun taas toinen oli tieteellinen 

ajattelu. (Pepper 2008: 29-31.) Ekologian tieteelliseen taustaan 

ovat vaikuttaneet monet tutkijat ja kirjoittajat, esimerkiksi Gilbert 

White (1798), Charles Darwin (1859) ja Erns Haeckel (1866). 

(Pepper 2008: 31-46.) 

Romanttinen ajattelu linkittyi Euroopan siirtomaihin, jotka 

koettiin olevan myyttisiä paratiiseja, erämaa-alueita, joissa on 

vähän ihmisten jälkiä. Luontoa mystifioitiin ja trooppiset metsät 

ja saaret nähtiin symbolisina paikkoina. (Pepper 2008: 29-31, 49.) 

Romanttiseen liikehdintään vaikutti esimerkiksi Geroge Perkins 

Mars (1864) (Smith 2001: 188). Romanttisen ajatteluun liittyi 

myös antropologiaan vaikuttanut Jean-Jacques Rousseaun (1712-

1778) ajatus ”jaloista villeistä” (noble savage). Jalot villit olivat 

pilaantumattomia ja elivät yksin-kertaista elämään, ja heidän 

yhteiskunnat edustivat ihannetta. (Eriksen 2004: 25; Burns 1999: 

6-7.)  

Kestävän kehityksen todellinen alkusysäys syntyi vasta 1980-

luvulla, kun perustettiin kansainvälinen järjestö, The World 

Commission on Environment and Development, ja julkaistiin niin 

kutsuttu Brundlantin raportti Our Common Future. Raportissa on 

tunnetuin kestävyyden määritelmä. Siinä nostettiin ensimmäistä 

kertaa esille kestävyys-termi ja suojelemisen ja säilyttämisen 

tärkeys tulevien sukupolvien näkökulmasta. Lisäksi 

läpileikkaavana teemana oli tarve kokonaisvaltaiselle 

suunnittelulle ja strategioille. Brundlantin raportissa pidettiin 
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keskeisenä ekologisten prosessien ja biodiversiteetin säilyttämistä 

ja suojelemista. Kehittämisen tulisi tapahtua siten, että tuottavuus 

voidaan pitkällä aikavälillä säilyttää tuleville sukupolville sekä 

saavutetaan tasapaino ja oikeudenmukaisuus eri valtioiden välille. 

(Smith 2001: 190.) 

Kestävyys on vaikeasti määriteltävissä, koska sen sisältö ei ole 

useinkaan mitattavissa (Smith 2001: 188). Antropologisesta 

näkökulmasta kehitys ei rakennu evolutionistiselle taloudellisen 

kasvun ajatuksen pohjalle. Sen sijaan edistys ja kehitys rakentuvat 

paikallisesti, merkittävien kulttuuristen arvojen pohjalta. Siten 

mikä on rationaalista kehitystä, vaihtelee kulttuurin ja 

yhteiskunnan sekä niiden sisäisten ryhmien mukaan. (Eriksen 

2004: 332-335.) Kuitenkin kestävää kehitystä on esitetty malliksi, 

jolla voidaan luoda rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa. Se 

tarkoittaa suunnan muutosta taloudellisesta painotuksesta ja 

kompromisseista, joissa riskeerataan tulevien sukupolvien 

mahdollisuudet saavuttaa omat tavoitteet. (Fennell 2003: 8.) 

2.2 Matkailun kestävyydestä ja siihen liittyvistä 

haasteista 

Ensimmäisiä askelia kohti matkailun kestävää kehitystä otettiin 

Kanadassa British Columbiassa Globe 90 -konferenssissa, jossa 

keskusteltiin matkailuelinkeinon ympäristöllisestä kestävyydestä 

ja huomioitiin, että huonosti suunnitellut matkailukehitykset 

heikentävät luonnon ja ihmisen ympäristöä kohdealueella. 

Konferenssissa ehdotettiin kestävän matkailun tavoitteiksi muun 

muassa tietoisuuden ja ymmärryksen kehittäminen, tasa-arvon ja 

kehityksen edistäminen, kohdeyhteisön elämänlaadun 

parantaminen sekä ympäristön laadun säilyttäminen. Samalla 

tuotiin esille se, että matkailuelinkeino on riippuvainen 

ympäristöstä, eikä sitä ole siten järkevää tuhota. Konferenssissa 

huomioitiin myös periaatteiden toimeenpanemisen tärkeys. 

(Fennell 2003: 8-9.) 
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Kestävä matkailu on alakäsite sekä matkailulle että kestävälle 

kehitykselle siten, että kestävä kehitys käsittää koko 

ihmistoiminnan laajan kirjon, eikä kaikki matkailu ei ole kestävää. 

Toisaalta kestävä matkailukaan ei ole aina kaikilla mittareilla 

kestävää kehitystä. (Hall 2008: 20.) Kestävä matkailu on ihmisten 

kulttuurisesti muodostama ajatuksien rakennelma, joka on saanut 

alkunsa ympäristön käsitteestä ja vihreästä liikkeestä. Kestävän 

matkailukehityksen luomisella pyritään varmistamaan ympäristön 

suojelun toteutuminen matkailun kasvaessa ja muuttuessa. 

Kestävän matkailun tavoite on menestyvä elinkeino, mutta 

säilyttää samalla sopiva määrä kulttuuri- ja luonnon ympäristöjä. 

(Smith 2001: 188.) 

Matkailu on ala-systeemien kokonaisuus, joten matkailu ei toimi 

eristyksissä vaan se on yhteydessä poliittisiin, luonnon-, 

taloudellisiin ja sosiaalisiin ympäristöihin. Nämä kaikki 

linkittyvät toisiinsa ja toisiin systeemeihin. Siksi onkin vaikea 

erottaa, mitkä muutokset juontuvat modernisaatiosta ja mitkä ovat 

seurausta erityisesti matkailusta ja matkailijoista. Matkailun 

sosiaalisen ja taloudellisen dynamiikan monimutkaisuutta 

kuvastaa se, että molemmat aspektit ovat sekä aiheuttajia että 

seurauksia. (Burns 1999: 29-58.) 

Muutoksen ja jatkuvuuden suhde vaihtelee yhteisöstä riippuen, 

mutta voidaan todeta, että modernisaation myötä tietyt 

kulttuuriset symbolit ja perinteinen sosiaalinen järjestelmä 

saattavat säilyä tärkeinä, vaikka niiden merkitykset olisivatkin 

vaihtuneet. Tämä osoittaa, että tietyt kulttuurin ja sosiaalisen 

järjestelmän toiset osa-alueet muuttuvat ja toiset säilyvät ilman 

yleistä kaavaa. (Eriksen 2004: 320-323.) Vaikka kulttuuri on alati 

muuttuvaa ilman matkailua ja matkailijoitakin, matkailuun liittyy 

usein muutos. Matkailu on yksi ajatuksenvaihdon kanavista eikä 

automaattinen pääasiallinen muutoksen syy. Matkailu tuo 

kuitenkin mukanaan paineita kulttuurin ja matkailun välille. 

Mahdollisiin painetekijöihin vaikuttavat matkailijamäärä ja -

tyyppi, joihin liittyy ilmiö suhteellisesta tasa-arvosta sekä 

luonnon- ja rakennetuista ympäristöistä, joihin kohdistuu paine 
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kehittämiseen ja lisäkäyttämiseen. Laajemman yhteiskunnan 

tasolla matkailu vaikuttaa erilaisiin sosiaalisiin instituutioihin, 

kun taas kohdeyhteisön suhteen matkailun paine kohdistuu 

asenteisiin ja saattaa edesauttaa akkulturaatiota, mutta toisaalta 

matkailu luo työllisyyttä. (Burns 1999: 58-59, 94.)  

Matkailu nähdään usein kehityksen moottorina ja välineenä saada 

pitkäaikaista kehitystä. Kuitenkin on huomattu, että se muuttaa 

alueet erilaiseksi ja sen ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset 

ovat suuria. (Fennell 2003: 4.) Matkailun haitalliset vaikutukset 

ympäristöön tiedostettiin varhain. Matkailukehitys tuo alueelle 

paljon ihmisiä, jotka ovat tottuneet korkeisiin 

palvelustandardeihin, mikä edellyttää alueen fyysistä kehittämistä 

infrastruktuurin muodossa. Kohteeseen rakennetaan teitä, 

hotelleja, ravintoloita, ostoskeskuksia ja muita kohteita, joissa 

tuotetaan palveluita. Mitä enemmän on matkailijoita, sitä 

suuremmat ovat paineet prosessoida alueita. Huonoimmassa 

tapauksessa rakentaminen tehdään kiireellä ja saatetaan tuhota 

luontoa tai luoda erikoisia toimintatapoja paikallisesta 

näkökulmasta. (Cohen 2008: 11.) 

Matkailun sosiaalisten vaikutuksien luonne vaihtelee henkilöstä 

riippuen, ja vaikutukset ovat pitkäaikaisia, joten niihin on vaikea 

puuttua.  Sosiaalisia vaikutuksia on monentyyppisiä, esimerkiksi 

matkailun kehittyminen muuttaa yhteisön sisäistä rakennetta ja 

jakaa yhteisön niihin, joilla ei ole kontaktia matkailijoihin, ja 

niihin joilla on. Lisäksi matkailu tarjoaa enemmän 

työllisyysmahdollisuuksia naisille kuin miehille. Paikallisen 

yhteisön elämänlaatu kuitenkin paranee infrastruktuurin 

kehittämisen myötä, mutta samalla kasvaa paine luoda lisää 

infrastruktuuria. Matkailulla on myös kolonialistisia piirteitä. 

(Beeton 2006: 18-19.) 

Vieras-isäntä (host-guest) suhteisiin liittyvä vuorovaikutus 

vaikuttaa paikallisten asenteisiin, käytökseen ja arvioihin 

suhteessa matkailuun riippuen kontaktien luonteesta. Matkailun 

kehittyminen lisää kommunikointitaitoja, mutta toisaalta isännät 
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omaksuvat uusia kieliä välttämättömyyden vuoksi. Paikalliset 

saattavat myös kehittää selviytymisstrategioita ja välttää 

tarpeetonta kontaktia matkailijoiden kanssa. Matkailu vaikuttaa 

kulttuuriin siten, että taide, käsityö ja paikallinen kulttuuri 

mahdollisesti elävöityvät, mutta akkulturaatioprosessi on 

todennäköinen. Matkailun kehittyminen saattaa johtaa myös 

kulttuurin kaupallistamiseen, mikä toisaalta ei automaattisesti 

tarkoita autenttisuuden häviämistä. (Beeton 2006: 18.) 

Matkailussa on tyypillistä tietyn kuvan luominen, jotta kohde on 

tunnistettavissa. Tämä tunnistettavuus pohjautuu usein 

stereotypioihin tai symbolisiin ja vertaus-kuvallisiin elementteihin, 

jotka nojaavat paikalliseen yhteisöön. (Siikala et al. 2004: 292.) 

Jokisen et al. (2009) tutkimus Lapista (Levillä ja Ylläksellä) 

osoittaa, että matkailu tuo mukanaan muutoksen. Yli puolet 

haastatelluista paikallisista oli havainnut muutoksia luonnossa, 

erityisesti tunturimaisemassa, kun kasvillisuus kuluu, luonnon 

rauha vähentyy ja luonto siirtyy etäämmälle kylästä. Paikalliset 

huomioivat myös, että metsästys vähenee matkailualueilla. 

Myönteisiksi seikoiksi kuvataan parantuneet liikenneyhteydet, 

teiden parempi kunto ja palveluiden saatavuus, mutta kielteisiksi 

puolestaan matkailijoiden kulkeminen pihoilla, tuijottelu, 

kyläyhteisön henki, sosiaaliset ongelmat sekä melusaaste. 

Matkailuelinkeinon ja muiden elinkeinojen välillä oli ristiriitoja 

noin 56 prosentin mukaan. Haasteita on muun muassa matkailun 

ja poronhoidon (laidunmaat, hiihtoladut, mökki-alueet käyttävät 

samoja alueita, usein poronhoitajat joutuvat väistymään), 

matkailun ja luonnonsuojelun (rajoituksia matkailun kasvulle, 

suojelualueiden reunat mökitetty) sekä matkailun ja 

metsätalouden (hakkuut) välillä. Paikallisväestö myös kokee, ettei 

heillä ole kovin hyviä mahdollisuuksia osallistua 

matkailukeskusten kehittämiseen vaan he toivoivatkin 

palveluiden ja tuotteiden laadun ja monipuolisuuden kasvavan. 

(Jokinen et al. 2009: 68-79.) 
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2.3 Eri näkökulmia matkailun kulttuuriseen 
kestävyyteen ja matkailuun saamelaisessa 

kontekstissa 

Michael C. Hallin (2008) mukaan kestävä matkailu on 

mahdollista saavuttaa matkailusuunnittelun kautta. Hall nimeää 

viisi yleistä matkailusuunnittelun näkökulmaa, jotka ovat 

boosterismi, taloudellinen, maankäytöllinen, yhteisöllinen ja 

kestävä. Viimeisimmässä yhdistyvät taloudelliset, ympäristölliset 

ja sosiokulttuuriset arvot, ja se on kokonaisvaltaista suunnittelua. 

Oleellista kestävässä matkailusuunnittelussa on 

yhteistoiminnalliset hallintajärjestelmät, koordinaatio-

järjestelmien kehittäminen, kuluttajan ja tuottajan tietoisuuden 

lisääminen ja strateginen suunnittelu. Strateginen suunnittelu on 

osallistavaa, proaktiivista ja säätelevää sekä sisältää myös 

täytäntöönpanon suunnitelmat ja mittarit. (Hall 2008: 50-65.) 

Hallin (2008) mukaan kaikki resurssien kehittäminen vaati 

säätelyä eikä vapaa markkinatalous yksistään toimi. On siis 

lisättävä säätelyä, koska vapaaehtoinen tuottajien siirtyminen 

kestävään kehitykseen on epäonnistunut. Säätely onkin ainoa 

vaihtoehto saavuttaa kyseiset tavoitteet. Säätelymekanismeja on 

olemassa, esimerkiksi resurssien käytön tai kielteisten vaikutusten 

vuoksi saatavien korvausten kasvattaminen, verotus, erilaiset 

luvat ja lisenssit. (Hall 2008: 65.) 

Pertti Rannikon (1999) määritelmää kestävyydestä ja sen 

jakamisesta on usein lainattu. Rannikon määritelmässä 

yläkäsitteen muodostaa ekologinen kestävyys, jonka sisällä ovat 

taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Rannikko 

näkee sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden olevan lähekkäisiä, 

mutta määrittää kulttuurisen olevan alaosana sosiaaliselle 

kestävyydelle. Rannikon mukaan kulttuurinen kestävyys 

tarkoittaa kehitystä, joka on tasapainossa paikallisten kulttuuristen 

konseptien kanssa. Tulkinnat muutoksesta tehdään paikallisesti ja 

yhteisöllisesti sekä luonnon ja ympäristön määritelmät vaihtelevat 

ja ovat kulttuurisesti määriteltyjä. Taloudellinen kestävyys 
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puolestaan tarkoittaa taloudellisesti tehokasta ja kilpailukykyistä 

kehitystä, joka ottaa huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet. 

Sosiaalinen kestävyys puolestaan sisältää kehityksen tulosten 

jakautumisen oikeudenmukaisesti, ja yksilön hallinnan omasta 

elämästään eli pai-kallisten asukkaiden osallisuus 

päätöksentekoon on oleellista. Sosiaalinen kestävyys tukee ja 

vahvistaa yksilöiden identiteettiä ja sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta. Samoin kun määritellään ympäristön ja 

luonnonresurssien käyttöä, on huomioitava paikallisten 

elinmahdollisuudet ja kuka määrittää luonnonresurssien järkevän 

käytön. (Rannikko 1999: 397-404.) 

John Swarbrooken (1999) mukaan sosiaalinen kestävyys on 

saanut vähemmän huomiota kuin esimerkiksi ympäristöllinen 

kestävyys, mikä johtuu osittain sosio-kulttuuristen muutosten 

ilmaantumisesta vasta pitkällä aikavälillä. Sosiaalisten 

vaikutusten luonteeseen ja tasapainoon vaikuttavat useat tekijät, 

kuten esimerkiksi paikallisyhteisön ja kulttuurin yhtenäisyys ja 

vahvuus. Sosiaalisessa ulottuvuudessa on oleellista Swarbrooken 

mukaan oikeudenmukaisuus, yhdenvertaiset mahdollisuudet, 

eettisyys sekä yhdenvertainen kumppanuus. Se tarkoittaa 

esimerkiksi kaikkien osapuolten oikeudenmukaista kohtelua, 

toimivaa osallistumista ja matkailun hallintaa siten, että 

paikallisten on mahdollista säilyttää arvokkuutensa ja 

itsearvostuksensa.  (Swarbrooke 1999: 69-95.) 

Tarja Outilan (2009) mukaan matkailu on Lapissa vapaa-ajan 

teollisuutta, joka rakentuu luonnonympäristöjen ja 

teollisuusympäristöjen varaan. Jotta turvallisuus, laatu, viihtyvyys 

ja alueiden vetovoima säilyvät, on matkailualueiden ja keskusten 

kasvua ohjattava ja hallittava. Ennakoiva maankäytön ohjaus ja 

sopiminen tulevasta maankäytön kehityksestä ovat välttämättömiä, 

mutta haasteellisia. Outilan mukaan kaavoitusprosessin 

vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi on keskeistä eri intressien 

yhteensovittamisessa. (Outila 2009: 243.) 
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Simo Sarkin (2009) mukaan paikallista luontoa ja kulttuuria olisi 

hyödynnettävä Lapissa siten, ettei vaaranneta luontaiselinkeinojen 

jatkuvuutta. Toisaalta on varmistettava, ettei 

jokamiehenoikeuksiin liittyvä joustavuus kääntyisi paikallisia 

luonnon käyttäjiä vastaan. Myös Sarkki näkee ratkaisuna 

osallisuusprosessin aidon demokraattisuuden. Se tarkoittaa sitä, 

että esimerkiksi poronhoitajat osallistuvat suunnitteluun jo 

alkuvaiheessa eivätkä vain kommentoi valmista suunnitelmaa. 

Näin lähtökohtana ovat useamman ryhmän intressit. Oleellista 

prosessissa on myös luottamus ja vuorovaikutus. (Sarkki 2009: 

160-180.) Myös Suomen perustuslaissa on taattu oikeus osallistua 

itseään koskevaan päätöksentekoon (Suomen perustuslaki 

11.6.1999/731). 

Sosiologi Jarno Valkonen (2006) sitä vastoin on kritisoinut 

kulttuurisen kestävyyden liittämistä osaksi sosiaalista kestävyyttä 

ja sen tavoitteita. Valkosen mukaan tämä johtuu siitä, että osa 

kokee kulttuurin ja kulttuurisuuden vaikeaksi määritellä ja havaita. 

Usein kulttuuri nähdäänkin kapeana – tietylle alueelle tai 

ryhmälle ominaiseksi kulttuuriseksi materiaaliksi, minkä vuoksi 

kulttuurin kestävyyden tavoite on nähty tunnistettujen 

kulttuuristen piirteiden säilyttämisenä. Valkonen tuokin esiin 

kulttuurin laajemman (antropologisen) määritelmän, jonka 

mukaan kulttuurissa ei ole kyse vain arvoista ja asenteista 

vaan ”sosiaalisesta matriisista”, jossa kaikki tapahtuu. 

Materiaalisen perustan lisäksi kyse on esimerkiksi elämäntavasta. 

Siksi on olemassa esimerkiksi erilaisia kulttuurisia 

metsäkäytäntöjä, jotka on pyrittävä turvaamaan 

metsäsuunnittelussa. (Valkonen 2006: 57-58.) 

Thomas Hylland Eriksenin (2004) mukaan kulttuuri on hyvin 

monimutkainen käsite, ja sen määritelmiä onkin yli sata. Usein 

kulttuuri määritellään ”niiksi kyvyiksi, käsityksiksi ja 

käyttäytymisen tavoiksi, jotka ihminen on omaksunut 

yhteiskunnan jäsenenä” (Eriksen 2004: 15). Kulttuuri viittaa 

ihmisten samanlaisuuteen ja toisaalta systemaattisiin eroihin. 

Kulttuurin määrittelyä voidaan käsitellä myös kulttuurin ja 
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yhteiskunnan käsitteiden kautta. Kulttuuri ja yhteiskunta eivät ole 

täysin synonyymejä toisilleen vaan kulttuuri viittaa ihmisen 

opittuihin, kognitiivisiin ja symbolisiin seikkoihin. Kun taas 

yhteiskunta viittaa ”elämän sosiaaliseen järjestäytymiseen, 

sosiaaliseen organisaatioon, vuorovaikutuksen malleihin ja 

valtasuhteisiin” (Eriksen 2004: 17). Kulttuuri onkin jotain jaettua, 

yleismaailmallista ja uni-versaalisesti ihmisiä yhdistävää eli 

kaikki ihmiset ovat yhtälailla kulttuurisia olentoja. Kuitenkin 

tietty yksittäinen kulttuuri eroaa muista kulttuureista, joten se on 

myös ryhmien välisten erojen merkitsijä. (Eriksen 2004: 15-69.) 

Kapea kulttuurin määritelmä näkyy yleisessä kulttuuriympäristön 

käsitteen rajallisuudessa. Saamelaisten ja saamelaisen kulttuurin 

suhdetta luontoon voi käsitellä juuri kulttuuriympäristön käsitteen 

kautta. Saamelainen kulttuuriympäristö sijoittuu länsimaisen 

luonnon- ja kulttuurimaiseman välimaastoon, koska se ei 

ole ”tarpeeksi” ihmisen muokkaamaa ja rakentamaa. Toisensa 

poissulkevien vastakohtien sijasta saamelainen kulttuuriympäristö 

on kokonaisuus, johon sisältyy materiaalinen ja immateriaalinen, 

näkyvä ja näkymätön, joustavuus sekä kollektiivisuus. Maisema 

voi näyttää luonnonmaisemalta, mutta siihen liitetään myös arvoja 

ja merkityksiä. Maisema ei siten avaudu ulkopuoliselle, vaan se 

näyttäytyy erämaana ja asumattomana. Saamelaiselle 

ympäristökäsitykselle ominaisesti maisemassa on läsnä useita 

toisiinsa linkittyviä ulottuvuuksia: historiallinen, maaginen ja 

myyttinen maisema, suullinen perine sekä yhteisön tilalliset 

kokemukset. Kuitenkaan ei ole olemassa yhtenäistä saamelaista 

kulttuuriympäristöä vaan siinä esiintyy alueellisia eroja, jotka 

juontuvat luonnonoloista ja elinkeinoeroista. (Magga 2007: 11-23.)  

Saamelaisten erilainen tapa ymmärtää luontoa ja luonnonkäyttöä 

kuvastuu konkreettisesti suvuille ja perheille jaettujen nautinta-

alueiden kautta. Anni-Siiri Länsmanin (2004) mukaan maa-alueet 

on jaettu perheen, suvun, iän ja liikuntakyvyn mukaan. 

Saamelaisten perinteisen maankäyttötavan mukaisesti maa-alueet 

siten kuuluvat aina jollekin suvulle, perheelle tai henkilölle, ja 

käyttöoikeus periytyy sukupolvelta toiselle. Sitä vastoin 



 

19 

 

suomalainen luonnonkäytön näkökulma lähtee siitä, että 

saamelaisten maa-alueet ovat luonnon-maisemaa, jossa voi kulkea 

ja jota voi hyödyntää jokamiehenoikeuden nojalla. Perinteiseen 

maankäyttötapaan liittyy kollektiivinen tieto ja yhteisöllisyys. 

Yhteisöllisyyteen liittyy vahvasti myös se, että sääntöjen 

noudattamatta jättäminen rikkoo myös yhteisön rauhaa. 

Luonnonresurssien sijainnista ja sisällöstä ei ole soveliasta puhua 

ulkopuolisille tai viedä heitä kyseiselle alueelle. Kyse on 

suullisesta perinteestä, joten se ei ole näkyvä instituutioissa tai 

lainsäädännössä. Tästä johtuen matkailijat eivät osaa noudattaa tai 

neuvotella alueiden käytöstä ja saamelaiset väistyvät. (Länsman 

2004: 83-100.) 

Länsmanin (2004) mukaan perinteinen maankäyttötapa on 

pohjautunut toimeentulon turvaamiseen. Koska toimeentulo on 

hankittu monista eri lähteistä, on myös nautinta-alueiden oltava 

monipuolisia ja sovittuja. Paikan kuuluminen jollekulle kuvastaa 

kulttuurin ja paikan yhteenkuuluvuutta. Suvut ja perheet kuuluvat 

johonkin paikkaan, ja se on osa identiteettiä. Sääntöjen 

noudattaminen ja paikasta huolehtiminen ovat osa yhteisön 

kunnioitusta ja jatkuvuuden turvaamista. Sitä vastoin sääntöjen 

rikkominen, kuten esimerkiksi ulkopuolisen vieminen tai 

opastaminen nautinta-alueille, sijoittaa henkilön yhteisön 

ulkopuolelle tai marginaaliin. Perinteiset maankäyttösäännöt ovat 

löystyneet ja muuttuneet matkailun myötä, koska paikalliset 

opastavat matkailijoita eli ulkopuolisia nautinta-alueille 

yrittäjyyden tai väärtiyden kautta. (Länsman 2004: 84-90.) 

Väärtisuhteet olivat perinteinen tapa saamelaisille solmia suhteita 

eri kansojen, ryhmien ja henkilöiden välille ennen Pohjoismaiden 

modernisoitumista ja siirtymistä rahatalouteen. Väärtisuhteita 

sovittiin erityisesti miesten välille, ja niissä keskeistä oli 

luottamus, ystävyys, kohteliaisuus, yhteismitalliset palvelut ja 

lahjat sekä vastavuoroinen kyläily. Paikallisille yrittäjille kyse on 

toimeentulosta ja väärtisuhteen toiselle osapuolelle 

solidaarisuudesta ja velvollisuudesta. Kyse saattaa olla myös 

toiveesta tai uskomuksesta pysyvästä ja vastavuoroisesta 
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väärtisuhteesta. Luottamus rikkoutuu esimerkiksi, kun väärti 

alkaa hyödyntää alueita yksin ja jättää paikallinen väärtin ilman 

vastapalvelusta. Matkailijoiden kanssa solmitut väärtisuhteet eivät 

välttämättä ole mutkattomia tai koko yhteisön hyväksymiä. 

(Länsman 2004: 11-94.)  

Toisaalta saamelaiset kokevat identiteettiinsä kuuluvaksi etniset 

elementit. Saamelaisia ympäröivien kulttuurien kanssa 

saamelaisella kulttuurilla on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. 

Saamelaisen kulttuurin erityispiirteiksi voi määritellä saamen 

kielet, tyypilliset symbolit (poro, laavu), saamelaisten puku ja 

voimakas kiinnittyminen perinteisiin. (Pettersson ja Viken 2007: 

178.) 

Matkailun kehittyminen ja saamelaismatkailu ovat eri 

kehitysvaiheissa eri puolilla Pohjoismaita. Pohjois-Suomessa 

matkailu on hyvin kehittynyttä ja organisoitunutta teollisuutta. 

Kuitenkin Suomessa on eniten kiistanalaisia kohteita, joiden 

saamelaisuuden hyödyntämistä on kritisoitu. Pohjoismaissa 

yhteistä on se, että monet saamelaiset ovat aloittaneet 

matkailuyrittäjyyden, mihin on vaikuttanut poronhoidon 

vähentyminen ja matkailun kasvu markkinoilla. Kaikissa 

Pohjoismaissa Saamenmaa on suhteellinen helposti ja nopeasti 

saavutettavissa lentokone-, tie- ja laivayhteyksien vuoksi. Lisäksi 

saamelainen kulttuuri on matkailijoiden saavutettavissa muun 

muassa museoiden, kulttuuritapahtumien, ulkona olevien 

kulttuurikohteiden, safareiden ja käsitöiden myyntipaikkojen 

kautta. Monet saamelaiseen kulttuuriin liittyvät kohteet ovat 

ulkona ja symboleilla on suuri merkitys. (Pettersson & Viken 

2007: 179, 183.) 

Matkailu on osallisena saamelaisiin kohdistuvaan sosiaaliseen 

kehitykseen, joka on seurausta modernisaatiosta, globalisaatioista 

ja integraatiosta. Tähän liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä 

vaikutuksia. Kielteisiksi voidaan ajatella paikallisten resurssien 

hyväksikäytön, paikallisen hallinnan menettäminen, kulttuurin 

vääristyminen sekä autenttisuuden ja identiteetin menettäminen. 
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Lisäksi kulttuuri ja elämäntapa saattavat joutua väistymään. 

Myönteisiä vaikutuksia puolestaan ovat perinteiden ja perinnön 

arvostuksen nousu, itsevarmuuden ja ylpeyden lisääntyminen 

sekä uudenlaisen kulttuurin ilmaisun areenan muodostuminen. 

Nämä vaikutukset eivät ole toisiaan poissulkevia tai pelkästään 

matkailijoiden aiheuttamia, vaan matkailuun liittyy sekä 

mahdollisuuksia että riskejä. Toisaalta vaikutukset ovat yleensä 

pieniä, mutta jatkuvaa kulttuurista mukautumista tapahtuu. Vaikka 

mukautuminen on yleensä hyväksyttyä, silloin liikutaan 

rajamaastossa, kun kulttuuria käytetään voimakkaasti. (Pettersson 

& Viken 2007: 180-181.) 

Matkailun kannattavuuden vuoksi sopeudutaan matkailijoiden 

tarpeisiin ja toiveisiin, joita kaikki eivät kuitenkaan hyväksy. 

Sopeutumista on esimerkiksi kodassa istuminen penkeillä 

porontaljan ja lattian sijaan. Lisäksi veneet ovat isompia, kuksat 

ja puukot koristeellisempia, poronnahka toimii koristeena, 

poronliha valmistetaan ranskalaisittain, tehdään erilaisia 

matkamuistoja poron luusta ja nahasta ja niin edelleen. Samoin 

käsityöstä tehdään tehdaskopioita. Yhtä lailla perinteisestä 

musiikista, joiusta, on tullut viihdettä, kun se ennen toimi 

kommunikaation välineenä. Toisaalta uskonnollisten elementtien 

käyttö on moraalisesti kyseenalaista tietystä näkökulmasta. 

Kaupallistamisen yhteydessä kulttuurin ja siihen liittyvien 

ilmaisujen merkitys muuttuu ja siten menettää aiemman sisällön. 

Silloin se perustuu taloudellisiin arvoihin ja ulkoisiin tekijöihin. 

Vaikka muutos on osa kulttuuria, muutos voi muodostua 

ongelmalliseksi, jos kaupallistamisprosessia hallitsevat ulkoiset 

toimijat. (Pettersson & Viken 2007: 185.) 

Matkailussa myös usein luodaan toiseutta (othering), joka saattaa 

johtaa epämiellyttäviin tilanteisiin. Kun tietty tulkinta kulttuurista, 

sen rakenteesta tai piirteestä saa statuksen totuutena, lisääntyy 

paine toimia sen mukaisesti. Esimerkiksi paineet pukeutua 

perinteisiin pukuihin ja näyttää perinteistä elämäntapaa 

lisääntyvät. Samoin saamelaisia ei välttämättä kohdella yksilönä 

vaan saamelaisena. (Pettersson & Viken 2007: 186.) 
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Matkailu vaikuttaa osittain myös siihen, miten saamelaiset 

näkevät oman kulttuurinsa. Matkailuun liittyy matkailijan katse ja 

katsominen. Lisäksi hyväksytään, että saamelainen kulttuuri on 

eksoottista ja ihmisiä kiinnostavaa. Toisaalta matkailu on heidän 

kulttuurinsa esittämistä. Tästä näkökulmasta voi pohtia, mikä on 

luotettavaa ja kunnioittavaa kulttuurin esittämistä. Matkailijoilla 

on myös odotus eksoottisuudesta, mikä saatetaan täyttää 

pukeutumalla lapinpukuun. Ärtymystä ja tarkkaavaisuutta 

kulttuurin hyödyntämistä kohtaan lisäävät sekä saamelaisten että 

ei-saamelaisten tekemät virheet kulttuurin esittämisessä. 

Matkailun voi nähdä hyväksyttävänä, mutta toisaalta symbolien 

hallinnan pysyminen saamelaisten käsissä on tärkeää. Samoin 

matkailuteollisuuden ja matkailijoiden kunnioittava 

käyttäytyminen on oleellista. (Pettersson & Viken 2007: 182-183.) 

Vaikka matkailu luo työpaikkoja ja toimii uutena kulttuurin 

muutoken areenana, matkailuun saattaa liittyä myös 

kaupallistaminen ja halveeraaminen. Toisaalta se edesauttaa 

modernin kapitalismin tavoin vahvojen perinteiden ja arvojen 

häviämistä. Siksi onkin oleellista, että saamelaiset ovat mukana 

saamelaisuuteen pohjautuvassa matkailussa, ja olisi olemassa 

toimija tai taho, joka säätelisi kaupallistamista. (Pettersson & 

Viken 2007: 186-187.) 

Alkuperäiskansoihin liittyvä matkailu on kulttuurisidonnaista ja 

kokemuksellista. Valene L. Smithin (1996) mukaan 

alkuperäiskansoihin liittyvää matkailua voi parhaiten käsitellä 

neljän H:n eli habitat (elinymäristö), heritage (perinne), history 

(historia) ja handicrafts (käsityö) kautta. Elinympäristö on alue, 

jossa ihmiset ovat asuneet ja asuvat. Alkuperäiskansojen 

asuttamat alueet ovat suosittuja kohteita, koska ne ovat yleensä 

maantieteellisten merkkipisteiden kohdalla ja 

kuvastavat ”viimeistä erämaata”. Näihin alueisiin liitetään myös 

nostalgisia tunteita. Näiden alueiden matkailussa nousee usein 

esiin ekologinen kestävyys ja perinteisistä ruokalähteistä 

kilpaileminen. (Smith 1996: 287-290.) 



 

23 

 

Perinne puolestaan on tiedon ja taitojen ruumiillistuma, joka on 

varmistanut yhdessä uskomusten ja arvojen kanssa antavat 

merkityksen elämälle. Perinteeseen liittyä matkailu painottuu 

nähtäviin elementteihin, kuten esimerkiksi museoihin ja 

seremonioihin. Historia puolestaan viittaa akkulturaatioon, 

konflikteihin ja marginaalihenkilöihin. Käsityö on perinteen 

taitamista, mutta sillä on myös jatkuvasti kasvavat markkinat. 

Matkailijat haluavat ostaa tietynlaisia ja -hintaisia tuotteita, mikä 

johtaa osaltaan käsityön muutokseen, esimerkiksi miniatyyreihin. 

Siihen liittyy myös innovaatiot. (Smith 1996: 287-295.) 

Dieter K. Müller ja Robert Petterson (2001) ovat soveltaneet tätä 

mallia Ruotsin saamelaismatkailuun. Elinympäristö (habitat) 

viittaa siihen, että suurin osa matkailuaktiviteeteistä tapahtuu 

ulkona, ja sijainti on periferiassa, mutta Saamenmaa on hyvin 

saavutettavissa tiestön ja lentokenttien ansiosta. Jokaisella on 

myös oikeus liikkua luonnossa vapaasti ja poluilla. Perinne 

(heritage) on elementti, jota matkailijat odottavat näkevänsä ja 

joka on usein esitetty institutionaalisessa muodossa. Tämä takaa 

osaltaan yksityisyyden ja etnisen itsekunnioituksen, mutta usein 

se viittaa vanhoihin elementteihin, esimerkiksi vaatteisiin. 

Suosittuja perintökohteita saamelaismatkailussa ovat kota, 

saamelaisruoka sekä muut aktiviteetit (suopungin heitto, 

poroajelu). Matkailutuotteet ovat sekoitus nykypäivää ja historian 

traditioita, jolla luodaan alkuperäiskansan eksotiikkaa. Käsityö, 

joka liittyy matkailuun, koostuu pääasiassa esineistä, jotka on 

valmistettu puusta, pahkasta, poron luusta, sarvista, nahasta, 

tinasta ja hopeasta. Usein kuitenkaan matkailijat eivät halua ostaa 

perinteisin menetelmin tehtyä käsityötä, joten matkailijoita varten 

on luotu uusia malleja muun muassa laukuista. Nykyisin on myös 

sertifioitua saamelaista designia ja artisteja, jotka tekevät 

laadukkaita tuotteita. (Müller ja Petterson 2001: 10-15.) 

Edellä olen tuonut esille matkailun kestävyyden moninaisia näkö-

kulmia ja määritelmiä. Kulttuurisen kestävyyden käsittely 

edellyttääkin laajaa määritelmää, kuten myös Katariina Siivonen 

painottaa kulttuurista kestävyyttä käsittelevässä artikkelissaan 
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(2003: 9-15). Kulttuurisella kestävyydellä matkailun kontekstissa 

tarkoitan tässä tutkimuksessa tasapainoisuutta kulttuuristen 

konseptien kanssa (Rannikko 1999), kestävää 

matkailusuunnittelua ja säätelyä (Hall 2008), osallisuutta ja aitoa 

demokratiaa jatkuvuuden kanssa (Sarkki 2009), ennakoivaa 

maan-käytönohjausta (Outila 2009), symbolien käytön hallintaa ja 

kunnioittavaa käyttäytymistä (Pettersson & Viken 2007) siten, 

että kulttuuri määritellään laajasti (Valkonen 2006, Eriksen 2004) 

ja saamelais-kulttuurin erityispiirteet huomioidaan (Pettersson ja 

Viken 2007, Länsman 2004, Magga 2007). Yhtä lailla 

kulttuurisessa kestävyydessä on oleellista eettisyys ja 

oikeudenmukaisuus (Swarbrooke 1999). 
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3 Menetelmät 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Pro gradu -tutkielmassa olen käyttänyt tutkimusmenetelminä 

osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja sisällönanalyysiä. 

Esittelen seuraavaksi lyhyesti kyseiset tutkimusmenetelmät. 

Osallistuvaan havainnointiin sisältyy usein kenttämatka, jolloin 

vietetään aikaa kohteessa, opiskellaan kieltä sekä pyritään 

kokemaan tutkittavan ihmisryhmän elämää niin laajasti kuin 

mahdollista. Tutkittavaan kulttuuriin uppoudutaan ja sopeudutaan 

päivittäin, mutta samalla siitä myös irtaudutaan päätelmien 

tekemiseksi ja laajemman näkökulman saamiseksi. (Russell 2011: 

257-258.) 

Haastattelussa on tavoitteena tuottaa puhetta tutkimusaineistoksi, 

joka heijastelee haastattelun ulkopuolista todellisuutta tai 

todellisuus rakentuu haastattelussa. Haastattelut vaihtelevat 

strukturoidun eri asteista vapaamuotoiseen haastatteluun, mutta 

kyse on aina vuorovaikutteisesta tilanteesta, joka on luotu tutkijan 

aloitteesta. (Rastas 2009: 79; Ruusuvuori & Tiittula 2009: 10-17; 

Davies 2002: 94.) Käytän pro gradu-tutkielmassa 

puolistrukturoitua haastattelua, joka koostuu teemoitellusta 

kysymyslistasta. 

Sisällönanalyysissä aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään 

muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota eli aineisto 

hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella 

tavalla. Sisällönanalyysi voi olla aineistolähtöistä, teorialähtöistä 

tai teoriaohjaavaa. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on 

induktiivinen aineiston analyysi, jonka vaiheita ovat aineiston 

pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisen käsitteen luominen. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla eli 

samoin kuin aineistolähtöinenkin. Aineisto-lähtöisessä teoreettiset 

käsitteet luodaan aineistosta, mutta teoriaohjaavassa käsitteet 

tuodaan valmiina eli teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108-117.)  
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Käytin tutkimuksessa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä siten, että 

aloitin valitsemalla aiheen (matkailun kulttuurinen kestävyys). 

Tämän jälkeen tarkastelin kirjallisuutta, mutta en tehnyt 

haastatteluja merkittävästi ohjaavia esioletuksia tai valinnut 

teoriaa. Analysoin aineiston etsimällä yhteisiä kategorioita ja 

yleistämällä. Jaoin aineiston ensin kahteen luokkaan: ongelmat ja 

ratkaisut ja muodostin niiden alle aineistolähtöisiä teemoja, joista 

muodostui lukujen viisi, kuusi, seitsemän ja kahdeksan alaluvut. 

3.2 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessin voi katsoa alkaneen kiinnostuksen herätessä ja 

aiheen tarkentuessa, joka johti tutkimusaiheen ja -kysymysten 

määrittelyyn. Olen kuvannut tutkielman aiheeseen ja tematiikkaan 

johtaneita seikkoja sekä tavoitteita edellisessä luvussa. Johdin 

tavoitteista ja tutkimuskysymyksistä tarkempia ja 

konkreettisempia kysymyksiä, joiden pohjalta tein 

puolistrukturoidun haastattelurungon (ks. liite 1). Tein kaikki 

haastattelut suomeksi, vaikka alkuperäiskansoihin liittyvä 

tutkimus olisi suotavaa tehdä haastateltavien äidinkielellä. Kaikki 

haastateltavat osasivat suomea, joten suomeksi haastatteleminen 

oli lopulta vähiten ongelmallinen ratkaisu, vaikkei eettisesti yhtä 

luonteva. Pohjoissaamenkielen opintoni ovat kesken, joten 

pohjoissaameksi haastatteleminen olisi vaatinut tulkkia, mikä 

osaltaan olisi vaikuttanut ymmärtämiseen, vastauksiin ja 

tulkintaan. Kirjoitin kenttäpäiväkirjaa muutaman päivän välein 

sekä useimpien haastattelujen jälkeen. Kenttäpäiväkirja sisältää 

henkilökohtaista pohdintaa, kokemusten analysointia sekä 

havaintoja. 

Tein osallistuvaa havainnointia vuonna 2011 kolmen 

kenttämatkan aikana: keväällä, kesällä ja syksyllä. Kenttämatkat 

olivat ajallisesti ja sisällöllisesti erilaisia. Ensimmäinen 

kenttämatka oli kestoltaan pisin (noin 1,5 kuukautta) ja 

haastattelin sen aikana 13 utsjokelaista. Ensimmäisen 

kenttämatkan lopulla päädyin jakamaan haastattelut kahteen 

osaan: keväälle ja syksylle, jotta sain kerättyä tietoa sekä 
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matkailusesonkia edeltävältä että sen jälkeiseltä ajalta. Toinen 

kenttä-matka oli vain päivän mittainen enkä haastatellut ketään 

vaan matka painottui osallistuvaan havainnointiin Lohirieha-

tapahtumassa sekä kirkkotuvilla. Kolmas kenttämatka oli 

viikonlopun kestoinen ja haastattelin sen aikana kuusi 

utsjokelaista. 

Osallistuvaan havainnointiin sisältyi haastattelujen lisäksi 

ensimmäisen kenttämatkan aikana tehty harjoittelu Utsjoen 

kunnalla sekä tutustuminen alueen ihmisiin.  Harjoittelun aikana 

asuin lukion asuntolassa ja työskentelin kunnantalolla, joten 

arkirutiinien lomassa tutustuin paikallisiin asukkaisiin ja heidän 

arkeensa. Erityisen rikastuttavaa oli työympäristö, jossa minun oli 

mahdollista kysellä ja selventää mieltä askarruttavia asioita. Tosin 

ihmisistä, joiden kanssa olin tekemisissä, eivät edusta koko 

yhteisöä, mutta kuitenkin sain heiltä arvokasta tietoa, jota en olisi 

muutakaan kautta saanut. Osallistuin kevään kenttämatkalla 

Käsityö, yrittäjyys ja koulutus -iltaan sekä auringon-pimennyksen 

oheistapahtumaan Ailikkaan (Áiligas) huipulla. Tutustuin myös 

kahteen luontopolkuun ja vierailin Kylätalo Giisássa, jossa on 

muun muassa kahvila, Käsityöyhdistys Šiella ry:n 

käsityömyymälä ja kirpputori, sekä Metsähallituksen Utsjoen 

luontotuvassa.  

Kolmannen kenttämatkan aikana haastattelujen lisäksi kävin 

muun muassa Ailikkaan huipulla ja Välimaan vanhalla tilalla. 

Lisäksi yövyin utsjokelaisen luona. Kävin Utsjoen kirkonkylässä 

myös kesällä 2012, koska olin Karigasniemellä töissä, sekä 

kesällä 2013 kesälomamatkan aikana.  

Ennen haastattelujen tekemistä kävin haastattelukysymykset läpi 

utsjokelaisen ystävän kanssa sekä tein koehaastattelun toisen 

henkilön kanssa. Molemmat heistä olivat saamelaisia. En 

haastatellut kumpaakaan heistä myöhemmin, mutta muokkasin 

koehaastatteluiden perusteella haastattelurunkoa helpommin 

ymmärrettäväksi sekä lisäsin paikkojen nimille 

pohjoissaamenkielisiä muotoja. Lisäksi päädyin heidän neuvojen 
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perusteella käyttämään haastatteluissa termiä lapinpuku, vaikka 

esimerkiksi Saamelaiskäräjien ja Saamelaismuseo Siidan 

aineistossa käytetään termiä saamenpuku. 

Tiedustelin potentiaalisia haastateltavia jo ennen kenttämatkaa 

tutuilta, jotka asuivat Utsjoen kunnassa tai olivat sieltä kotoisin. 

Harjoittelun aikana täydensin jatkuvasti listaa paikallisten 

vinkkien mukaan. Lisäksi hyödynsin lumipallomenetelmää siten, 

että kysyn haastateltavilta (paitsi kahdelta viimeiseltä) sopivia 

henkilöitä. Haastattelulistassa oli yli neljäkymmentä nimeä, joten 

haastattelin kaikista ehdotetuista vain noin puolet.  

Haastattelupaikat sovimme yhdessä haastateltavien kanssa siten, 

että ehdotin paikkoja ja he kertoivat, mikä sopisi parhaiten. Tein 

suurimman osan (12 kpl) haastatteluista haastateltavien kotona, 

yhden omassa kodissa ja loput julkisissa paikoissa (ks. Lähteet, 

haastateltavat). Yksi haastattelu keskeytyi ja lopulta päättyi 

haastateltavan työ-kiireiden vuoksi. Tämä keskeytynyt haastattelu 

ei sisälly analyysiin eikä tilastoihin.  

Litteroin haastattelut kesän ja syksyn 2011 sekä talven 2012 

aikana. Kirjoitin välillä ajatuksia aineistosta ylös. 

Analyysivaiheessa luin kenttäpäiväkirjan ja muut muistiinpanot 

sekä litteroidut haastattelut useaan kertaan ja kokosin ylös 

yleisempiä teemoja. 

3.3 Tutkimusaineisto 

Kenttäpäiväkirjan lisäksi käytän tutkimusaineistona litteroituja 

haastatteluja (ks. Lähteet, haastateltavat). Haastattelumateriaali 

koostuu 19 utsjokelaisen haastattelusta, joista naisia on yhdeksän 

ja miehiä kymmenen, joten aineistossa molempien sukupuolten 

rooli on yhtä vahva.  Nuorin haastateltava on alle 30-vuotias ja 

vanhin enintään 69-vuotias (ks. taulukko 1). Saamelaiseksi tai 

sekä saamelaiseksi että suomalaiseksi itsensä määritteleviä on 

haasteltavista 13, joka on 68,4 prosenttia haastateltavista. Lisäksi 

ainakin kaksi naishaastateltavista oli naimissa saamelaisen kanssa. 
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Haastattelujen kesto on puolesta tunnista puoleen toista tuntiin ja 

tekstiksi purettuna haastattelujen pituus on 7 – 17 sivua / 

haastattelu. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, joten käytin 

pohjana haastattelurunkoa, jota sovelsin pieni-muotoisesti 

haastateltavan mukaan (ks. liite 1.).  

Erityistä haastetta toi nuorten saamelaisnaisten löytäminen ja 

suostuttelu haastatteluun. Usein ehdotettiin henkilöitä, jotka 

opiskelivat muualla, mutta viettivät kesänsä Utsjoella. Lopulta 

kävikin, että sain haastateltua vain yhden alle 30-vuotiaan 

saamelaisen, joka oli mies. Alle 40-vuotiaita naisia haastattelin 

kolme, joista yksi on saamelainen. Haastatteluaineisto on siten 

painottunut iäkkäämpään väestöryhmään (ks. taulukko 1). 

Taulukko 1. Haastateltavien ikäjakauma vuoden 2011 mukaan 

Ikä (vuosia) 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Henkilömäärä 1 4 5 5 4 

Utsjoki on pieni paikkakunta asukasluvultaan, joten tarkkojen 

tietojen kertominen saattaisi paljastaa haastateltavien 

henkilöllisyyden. Anonymiteetin varmistamiseksi en käytä oikeita 

nimiä vaan olen nimennyt heidät haastattelujärjestyksen, 

etnisyyden ja sukupuolen mukaan. Esimerkiksi H1MSA tarkoittaa 

1. haastateltavaa, joka on mies ja saamelainen sekä H2NSUO 

tarkoittaa 2. haastateltavaa, joka on nainen ja suomalainen. 

Haastateltavista on lista Lähteet -luvun alussa. Itseeni viittaan 

tekstissä M-RJ, koska sukunimeni oli kenttä-työ- ja 

kirjoitusvaiheessa vielä Järvelä (tyttönimi).  

Matkailun läheinen yhteys ja rakenne ovat nähtävissä myös 

haastateltavien kautta. Suurimmalle osalle (13 haastateltavista) 

matkailusta saadut välilliset tai suorat tulot muodostivat osan 

kokonaistaloutta. Yhdellekään haastateltavalle matkailuelinkeino 

ei ollut yksi ja ainoa tulonlähde, vaan se oli yksi monesta tai kyse 
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oli välillisistä matkailu-tuloista. Kuusi haastateltavista oli 

poronhoitajia. 

3.4 Tutkimusetiikka ja tutkijan position 

Vaikka tutkimus sinänsä sisältää oletuksen tutkimuskohteen 

ulkopuolisuudesta, aina on olemassa jonkinlainen kontakti ja 

yhteys. Tutkijan ja tutkimusprosessin vaikutus lopputulokseen on 

todennäköinen, mutta vaikeasti ennustettava. Tämän vuoksi 

refleksiivisyys on tärkeää. Tutkijan on tiedotettava oma 

merkityksensä haastatteluiden toteutukseen sekä tutkijan on 

oltava tietoinen, että oma tapa ymmärtää asioita vaikuttaa 

haastattelutilanteeseen ja siitä tuotettuun aineistoon. (Davies 2002: 

3-4; Tienari at al. 2009: 123; Rastas 2009: 93.) 

Tutkijan positiotani voi lyhyesti kuvata seuraavasti: olen 27-

vuotias suomalainen ja lappilainen nainen, jolla ei ole saamelaisia 

juuria ja joka on kotoisin Rovaniemeltä ja opiskeluaikana asunut 

Oulussa. Olen yliopisto-opiskelija, ja siten osallisena 

akateemisessa maailmassa. Utsjokeen olen tutustunut 

Karigasniemellä vietettyjen kesien kautta. Olen suorittanut myös 

saamelaisen kulttuurin perusopinnot ja pohjoisuuteen liittyviä 

opintoja. Positioksi voi määritellä myös kohteen ulkopuolisuuden, 

koska minulla ei ole sukulais- tai muita läheisiä suhteita Utsjoen 

kirkonkylässä asuviin ihmisiin ja koska en ole saman etnisen 

ryhmän jäsen kuin osa haastateltavista. Ulkopuolisuus lisää kuilua 

ymmärtämiseen, mutta toisaalta helpottaa asioista kertomista, 

koska minulla saattaa olla vähemmän esioletuksia ja 

haastateltavilla on myös vähemmän esioletuksia minusta. 

Kuitenkin minuun varmasti suhtauduttiin Utsjoella haastateltavien 

keskuudessa suomalaisena ”etelän tyttönä”, koska Utsjoelta 

katsottuna kotikaupunki Rovaniemi (etäisyys noin 450 km) ja 

opiskelupaikkakunta Oulu (etäisyys noin 670 km) ovat kaukana ja 

etelässä, eivätkä välttämättä sisälly heidän määritelmään 

pohjoisesta tai Lapista.  
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Erityisesti ensimmäisen kenttämatkan aikana pohdin tutkimustani 

ja sen luonnetta sekä tutkimukseni suhdetta paikallisiin sekä oman 

maailmankuvani vaikutusta ja molempien tuomia rajoituksia. 

Tiedostin vasta Utsjoella ollessani, kuinka monimutkaisesta 

aiheesta ja moniäänisestä yhteisöstä on kyse. Lisäksi olin siihen 

saakka ajatellut tutkivani utsjokelaisia, ”paikallisia asukkaita”, 

mutta huomasinkin, että tutkimukseni linkittyy myös 

voimakkaasti saamelaisuuteen. Suurin osa kunnan asukkaista on 

saamelaisia, joten paikallisuus on osittain saamelaisuutta, vaikka 

myös suomalaisuus on läsnä. Vaikka kyse on ”sekakulttuurista”, 

pahin kriisivaihe nousi juuri huomatessani tekeväni 

saamelaistutkimusta. Pohdintaa kuvastaa hyvin ote kenttäpäivä-

kirjasta 11.5.2011: 

En edelleenkään koe olevani pätevä saamelaistutkimukseen. 

Mielestäni saamelaistaustaisten ihmisten tulisi itse tutkia 

omaa yhteisöään. Tai sellaisten, jotka ovat asiaan erittäin 

hyvin perehtyneet. Minä olen käynyt vain saamelaiskulttuurin 

perusopinnot ja elänyt kaksi kesää Karigasniemessä… Olenko 

minä oikea ihminen tätä tutkimaan ja analysoimaan? 

Osaanko minä ollenkaan asettua saamelaisten asemaan? 

(kenttäpäiväkirja kevät 2011) 

Haastattelujen tekeminen toi sekä varmuutta että epävarmuutta 

tutkimuksen oikeutukseen. Toisaalta helpotusta toi havahtuminen 

omien käsitysten muuttumiseen ja ajatusrakenteiden 

rikkoutumiseen. Esimerkiksi perinteisten nautinta-alueiden 

taustalla oleva ajatus ja maailmankäsitys avautuivat yhtenä 

päivänä, kun kolmantena haastateltavana ollut mies kertoi hyvin 

kattavasti saamelaisten maailmankuvasta ja oikeuskäsityksestä ja 

piirsi jopa kuvioita. Vaikka olin lukenut ja perehtynyt luennoilla 

ns. suvun maihin, ymmärsin asian todella vasta vietettyäni 

Utsjoella noin kuukauden. Kesti siten yli kuusi vuotta ennen kuin 

tieto muuttui ymmärrykseksi.  

Tämä kuvastaa selkeästi sitä, että olen suomalainen, joka on 

kasvanut suomalaiseen yhteiskuntaan ja ajatusrakenteeseen. 

Toisenlaisen rakenteen aito ymmärtäminen ja sisäistäminen 
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vaativat aikaa ja työtä, asian selittämistä ja kuulemista uudelleen 

ja uudelleen. Sinänsä lohdullista on, että toisenlaisen kulttuurin 

ymmärtäminen pieni osa kerrallaan on mahdollista. Toisaalta 

suomalaisena kykyni aidosti ymmärtää syvällisesti saamelaista 

ajattelua ja kulttuuria ovat rajalliset. Länsimaalainen ja 

rationaalispainotteinen ajatteluni tuo esteen erityisesti henkisten 

asioiden sisäistämiselle. Ymmärtämisen vaikeutta lisää se, että 

kaikista asioista ei ole tapana puhua ulkopuolisille. Esimerkiksi 

kysymykseni seidoista melkeinpä poikkeuksetta aiheuttivat 

saamelaishaastateltavien pitkän hiljaisuuden ja senkin jälkeen 

niukan kerronnan, jopa välinpitämättömän asenteen. 

Kun puhutaan seidoista, reagointi on jännän välinpitämätön. 

Aivan kuin salattaisiin jotain. Siis ei haluta edes puhua 

aiheesta ulkopuolisille. Ehkei tiedetä mitä haluan tietää, 

paljastaa mitä todella ajatellaan. Vai eikö seidoilla ole enää 

mitään merkitystä. Vai hämäävätkö he jottei niitä todellakaan 

hyödynnettäisi? (Kenttäpäiväkirja kevät 2011) 
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4 Taustaa Lapin ja Utsjoen matkailusta 

4.1 Matkailu Lapissa 

Lapin matkailu on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Matkailu on 

ollut merkittävä aluetalouden veturi ja nykyisin ala työllistää 

Lapissa enemmän kuin metsäsektori. Matkailun aluetaloudelliset 

vaikutukset vaihtelevat paikkakunnittain, mutta merkittävimmät 

hyödyt ovat matkailukeskuksissa. (Tyrväinen & Järviluoma 2009: 

34-35.) Lapin liiton mukaan Lapin välitön matkailutulo on 

vuositasolla noin 595 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus on 

noin 5 000 henkilötyövuotta (ei sis. vuokratyövoimaa) (Lapin 

liitto 2011: 12). 

Lapissa matkailun vetovoimaisuus perustuu ensisijaisesti 

luonnonympäristöihin ja luonnossa toteutettaviin aktiviteetteihin 

(Tyrväinen & Järviluoma 2009: 39). Kuitenkin luontaiselinkeinot 

ovat olleet ja ovat edelleen merkittäviä sekä kulttuurisesti että 

tulonlähteenä. Kun matkailu suuntautuu pääsääntöisesti luontoon, 

käytetään yhä enenemissä määrin samoja maita kuin esimerkiksi 

poronhoito. (Sarkki 2009: 160.) 

Lapin liiton matkailustrategia muutettiin 2000-luvulla 

keskuspainotteiseksi, jonka mukaisesti Lappi on jaettu neljään eri 

kehitysvaihe-ryhmään (vahvat, keskivahvat, kehittyvät, muut 

alueet). Utsjoki luokitellaan Pohjois-Lappiin, jonka 

matkailuvyöhykkeen ytimen muodostavat Saariselkä-Ivalo-Inari-

alue. Lapin matkailustrategia 2011-2014 huomioi vähäisesti 

Utsjoen matkailua ja sen erityispiirteitä muuten kuin, että 

Tenojoen (Deatnu) lohen todetaan houkuttelevan alueelle 

kalastusmatkailijoita. (Lapin liitto 2011: 18-23.) 

4.2 Historiallinen katsaus Utsjokeen ja alueen 

matkailuun 

Utsjoen saamelaiset olivat alun perin metsästäjiä ja kalastajia. 

Vielä ei tarkalleen tiedetä, milloin poronhoito saapui Utsjoelle, 
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mutta esimerkiksi 1700-luvun puolivälin verokirjoihin on 

merkitty porosaamelaiset ja kalastajat erikseen. (Nahkiaisoja 2006: 

41-42.) Utsjoella olikin perheitä, joista toisten elinkeino koostui 

kalastuksesta ja toisten poronhoidosta, kun taas kolmannet 

harjoittivat molempia. (Nahkiaisoja 2006: 43.)  

Ensimmäisiä suomalaisia asukkaita tuli Utsjoelle jo 1700-luvun 

alkupuoliskolla asetettujen asutusplakaattien mahdollistamana. 

Uudisasutusta pyrittiin lisäämään etuuksilla ja kannustimilla 

(esim. 15 vuoden verovapaus). Suomalaiset kuitenkin sulautuivat 

saamelaisväestöön. (Nahkiaisoja 2006: 41.) 1700-luvulta 

Utsjoella oli uudisasukkaiden lisäksi suomalaisia virkamiehiä 

(Lehtola 2012: 28). 

Utsjoella oli 1800-luvulla kaksi saamelaisryhmää: toinen eli 

pääsääntöisesti poronhoidolla kun taas toiset olivat 

jokisaamelaisia, jotka asettuivat talollisiksi vuosisadan kuluessa. 

Näiden kahden ryhmän väliset suhteet olivat hyvät, joten puolin ja 

toisin tehtiin vastavuoroisia palveluksia, esimerkiksi toimitettiin 

lohta ja voita. (Lehtola 2012: 37.) Ensimmäiset matkailijat olivat 

1800-luvun valistus- ja kansallisuusaatteen innoittamia 

ulkomaalaisia matkamiehiä, jotka kulkivat Utsjoelle jokia pitkin 

(Hautajärvi 1995: 32-36). Haastateltavat muistelivat, että näitä 

ulkomaalaisia (pääosin englantilaisia) yläluokkaan kuuluvia 

kalastajia oli vain muutamia, mutta maksoivat hyvän korvauksen 

käyttämistään palveluista, joita paikalliset asukkaat toteuttivat 

toimimalla oppaina ja kuljetusapuna.  

Utsjoella hankittiin toimeentulo 1900-luvun alkupuoliskolle 

saakka eri lähteistä vuotuiskierron mukaan. Utsjoella ei ilmaston 

vuoksi harjoitettu maanviljelyä vaan karjanhoitoa, joka oli 

jokisaamelaisille vain yksi elinkeinoista monitaloudessa. Perheillä 

oli lehmiä, lampaita ja hevosia sekä erilliset kesä- ja talvipaikat. 

1900-luvun aikana porosaamelaisetkin siirtyivät talollisiksi. 

(Lehtola 2012: 38-40, 150.) 

Vielä 1900-luvun alussa saamelaiset olivat Utsjoella selvästi 

hallitseva ryhmä, kun suomalaisia oli vain prosentti koko 
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väestöstä. Suomalaistuminen alkoi vaikuttaa erityisesti 

evakkoaikana ja sen jälkeen uusien talojen, pukeutumisen, karjan, 

maatalousmallien ja suomenkielen käytön muodossa. Kuitenkin 

Utsjoella vallitsi jatkuva muutoksen ja jatkuvuuden vuoropuhelu 

eikä suomalaisuus tuonut yhtäkkistä muutosta. (Lehtola 2012: 121, 

406.) 

1900-luvun alussa matkailuun liittyvä infrastruktuuri laajeni. 

Kirkonkylään rakennettiin kansakoulu vuosina 1929-30 ja tiestön 

rakentaminen eteni 1900-luvun aikana. Alakönkään tietä jatkettiin 

Nuorgamiin vuosina 1925-26 ja Kaamas-Kaarasjoen tie 

rakennettiin 1940-luvulla saksalaisten avittamana. (Lehtola 2012: 

121.) Haastateltavien mukaan ensimmäiset suomalaiset 

matkailijat alkoivat käydä alueella 1950-luvuilta lähtien, jolloin 

Utsjoella oli vähän suomalaista asutusta. Matkailun kasvuun 

vaikutti olennaisesti laajennettu tiestö. Hautajärven (1995) 

mukaan tie Utsjoelle valmistui vuonna 1958, jolloin myös 

Suomen matkailijayhdistys rakennutti retkeilymajan kansakoulun 

oppilasasunnon yhteyteen. Vuonna 1959 valtio puolestaan 

rakennutti Utsjoen matkailuhotellin, jota laajennettiin vuonna 

1967. (Hautajärvi 1995: 120.) Kulkuyhteyksien parantuessa 

palvelut ja matkailijamäärät alkoivat kasvaa, kalastusrajoituksista 

huolimatta (Soppela 2009: 41-42). Matkailukalastus kasvoi 1960-

1970-luvuilla, mikä johti kalastusten rajoitusten lisääntymiseen, 

myös paikallisille, mutta matkailukalastuksesta muodostui 

elinkeino tai sivuelinkeino monelle paikkakuntalaiselle (Pieski 

2000: 62).  

Toisen maailmansodan jälkeen matkailijamäärät lisääntyivät, 

mutta matkailuinfrastruktuuri oli vähäistä. 1970-luvulle saakka 

matkailijoiden palvelut (esim. majoitus ja tarvikevuokraus) 

hoidettiin väärtisuhteiden eli vastavuoroisen vaihdon kautta. 

Valmius vastavuoroisiin palveluksiin ja lahjoihin perustuviin 

suhteisiin oli kulttuurisesti opittu ja hyväksytty tapa. (Länsman 

2004: 11-62.) Myös haastateltavat tiesivät, että 1900-luvun alussa 

majoitusta tarjosivat ainakin yhden kestikievarin lisäksi 

paikalliset asukkaat. Utsjoella oli totuttu tarjoamaan yösija 
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liikkujille, joten niin tehtiin myös suomalaisten matkailijoiden 

kohdalla. Väärtisuhteita kuvaa hyvin H10MSA:n sitaatti: 

Mitä muistan kuuskymmentä luvulla ja sitä ennen jo liikku 

täällä turisteja. Ja ne oli semmosta parempaa väkeä. Oli 

apteekkareita ja lääkäreitä ja isoja teollisuuspamppuja. Ja 

siihen aikaan ku oli lähin lääkäri Rovaniemellä ni monet 

turistilääkärit autto näitä paikallisia. Ja monet paikalliset oli 

niinku hyvissä väleissä näitten matkailijoitten kanssa. Ja 

monet apteekkarit toivat lääkkeitä. (H10MSA) 

Haastateltavien mukaan voimakasta kasvua tapahtui 1970-luvulta 

lähtien, jolloin rakennettiin myös ensimmäiset mökit 

matkailijoiden majoitukseksi. Matkailulla on pitkät perinteet: 

monet majoitusyritykset ovat vanhoja ja siirtyneet sukupolvelta 

toiselle ja myös samat matkailijat saattavat vierailla vuodesta 

toiseen. Haastateltavien mukaan muutoksia Utsjoen 

matkailutoiminnassa on tapahtunut vähäisesti: se on alusta alkaen 

keskittynyt kalastukseen, Tenoon (Deatnu) ja loheen. 

Haastateltavien mukaan 1980-luku oli kaiken kaikkiaan 

merkittävä, koska kalastajia ja muita matkailijoita oli eniten. 

Utsjoen hotelli, Luossajohka, tarjosi ympärivuotista majoitusta ja 

sen toiminta oli erityisen aktiivista juuri 1980-luvulla, jolloin 

siellä järjestettiin myös tanssi-iltoja, joissa sekä paikalliset että 

matkailijat juhlivat ja viettivät aikaa yhdessä. Silloin tulivat myös 

ensimmäiset haasteet paikallisille mahtua Tenolle kalastamaan. 

Matkailuun liittyvä metsästys on alkanut 1990-luvun paikkeilla, 

jolloin perustettiin myös ensimmäiset ohjelmapalvelut.  

Historian saatossa tapahtunutta muutosta matkailijoiden 

käyttäytymisessä haastateltavat kuvasivat yllättävänkin 

yhtenäisesti. Haastateltavien mukaan kalastus on muuttunut 

saalispainotteisemmaksi kuin aikaisemmin, jolloin ei ollut yhtä 

vakavaa tuliko kalaa vai ei. Nykyisin jopa tullaan Utsjoelle vasta, 

kun tiedetään, onko kalaa noussut ja kilpaillaan kuka on saanut 

isoimman lohen. Haastateltavien kokemusten mukaan 

aikaisemmin matkailijat viettivät enemmän aikaa Utsjoella 
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käyttäen palveluita (esim. soutupalvelut) ja rentoutuen. 

Aikaisemmin paikallisten ja matkailijoiden välillä oli läheiset 

suhteet: yhdessä vietettiin aikaa tulistellen tai juhlien. Lisäksi 

matkailijat tulivat tiettyyn paikkaan, kun taas nykyään on 

enemmän ohikulkijoita ja niin sanottuja pikakävijöitä. 

Haastateltavien kertoman perusteella voi nähdä, että kyse ei ollut 

nykyisenkaltaisesta asiakas-isäntä-suhteesta vaan 

vuorovaikutteisesta kanssakäymisestä, jossa matkailija ei ollut 

vain asiakas vaan vieras. Aineiston pohjalta voi tulkita että, 

ainakin vielä 1960-luvulla matkailijoiden ja paikallisten välillä oli 

Anni-Siiri Länsmaninkin (2004) kuvaamia väärtisuhteita.  

”Rentoon ja stressittömään” matkaan liittyi kuitenkin voimakas 

alkoholin käyttö, joka aiheutti konfliktitilanteita erityisesti Tenolla. 

Vaikkakin edelleen alkoholi linkittyy kalastuskulttuuriin, se ei ole 

enää yhtä suurmittaista tai aiheuta yhtä paljon ongelmia. 

Erityisesti 1980-luvun huippuvuosina monet Tenon kalastajista 

olivat ensikertalaisia, mikä saattoi lisätä ristiriitatilanteita. 

H10MSA kuvaa hyvin historiallista tilannetta: 

… mutta seitkytluvun puolivälissä ni oikeen räjähdysmäisesti 

kasvoi ja sitten oli kaikki oli vähän niinku ensikertalaisia. Ja 

se oli vähän semmosta niinku ois ollu sirkuksessa ku ei ollu 

vakiintuneita tapoja. (H10MSA) 

4.3 Utsjoki 2000-luvulla 

Utsjoen kunta on Suomen pohjoisin kunta, jossa asukkaita on 

noin 1 300, ja jossa saamelaisia on Saamelaiskäräjien tilaston 

mukaan 768 henkilöä (Tilastokeskus 2013; Saamelaisten 

lukumäärä vuoden 2011). Utsjoki on siis saamelaisenemmistöinen 

kunta, joka on muiltakin tavoin omalaatuinen. Esimerkiksi 

Utsjoen naapurikunnassa Inarissa on myös kolme suurehkoa 

asutuskeskittymää kuten Utsjoella. Inarin kunnassa 

asukaskeskittymät ovat kooltaan ja profiililtaan erilaisia, mutta 

Utsjoella samankokoisia. Inarin kunnassa Ivalo on suurin 

keskittymä ja toimii kuntakeskuksena, mutta ei niinkään 
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matkailukeskittymänä. Saariselkä ja Inarin kirkonkylä puolestaan 

ovat erikokoisia ja -tyyppisiä keskuksia, myös matkailullisesti.  

Utsjoen kunnassa on niin ikään kolme suurta asukaskeskittymää: 

Karigasniemi kunnan eteläosassa, Nuorgam pohjoisosassa (ja 

koillisessa) ja kirkonkylä pohjoisosassa (ks. kuva 1). Kaikkia 

kyläkeskittymiä yhdistävät Teno, sekä Norja ja Jäämeri, joka ovat 

noin tunnin automatkan päässä. Yhdistäviä tekijöitä ovat myös 

retkeilyreitit, jotka Metsähallitus on rakentanut ja ylläpitää, sekä 

Ailikas-tunturit (paitsi ei Nuorgamissa). Kevon luonnonpuisto 

asettuu Karigasniemen ja kirkonkylän välimaastoon. Mikään 

Utsjoen asutuskeskittymistä ei ole asukasluvultaan suurempi 

toista, mutta kirkonkylä toimii kuntakeskuksena. Kirkonkylällä on 

eniten myös kulttuurimatkailu-palveluita (mm. kirkkotuvat, 

Ailigas-instituutti, käsityömyymälät).  

 

Kuva 1: Utsjoen kirkonkylä Áilikkaan päältä kuvattuna: vasemmalla kaupat, 

keskellä kunnantalo, oikealla Saamensilta, Teno, tie Karigasniemen suuntaan. 

18.9.2011. M-RJ 
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Toisaalta Nuorgamissa on Euroopan Unionin pohjoisin paikka ja 

sekä Karigasniemellä että Nuorgamissa on vilkas rajakauppa, joka 

pohjautuu norjalaisiin kaupunkeihin. Esimerkiksi Karigasniemen 

kohdalla rajan toisella puolella Kaarasjoki ja hiukan kauempana 

Lakselv sekä Nuorgamin lähellä Tanabru ja Vesisaari. Utsjoen 

kirkonkylällä puolestaan ei käy merkittäviä määriä norjalaisia 

ostosmatkailijoita, mikä johtuu osittain maantieteellisestä 

sijainnista. (Kenttäpäiväkirjat kevät ja syksy 2011.) 

Utsjoen matkailun alueellista merkittävyyttä kuvastaa se, että 

kesä-mökkien määrä on 643, kun taas asuntokuntien määrä on 

vain 599 (Tilastokeskus 2013). Utsjoen kirkonkylän matkailu 

pohjautuu pääsääntöisesti Tenon kalastukseen, mutta jonkin 

verran on myös syys-metsästystä, syyskalastusta ja retkeilyä (ks. 

taulukko 2.). Kirkonkylän matkailu on hyvin sesonkiluontoista, ja 

matkailijoita on eniten kesän kahtena kuukautena. Ohikulkijat 

muodostavat myös merkittävän matkailijaryhmän, joka ei yövy 

kirkonkylässä tai sen läheisyydessä, mutta käyttää alueen 

matkailupalveluita, esimerkiksi vierailevat kirkkotuvilla tai 

käyvät kaupassa. (Kenttäpäiväkirjat kevät ja syksy 2011.)  

Tenon kalastuskulttuuri on ikivanhaa, ja vanhimmat kirjalliset 

maininnat ovat 1500-luvun loppupuolelta (Pieski 2000: 61). Teno 

on Suomen suosituin kalastusmatkailukohde lohenkalastajien 

keskuudessa, koska Utsjoella on luonnonkannassa oleva lohi, aito 

pohjoinen kulttuuri ja maisema. Suurin osa kalastusmatkailijoista 

on käynyt Utsjoella kalastamassa ennenkin (30 % ensikertalaisia). 

Kalastajille on tärkeää hyvien kulkuyhteyksien lisäksi rauha, 

hiljaisuus ja erämaisuus. Sosiaalinen aspekti on Tenon kalastajille 

tärkeämpää kuin Torniojoella kalastajien keskuudessa. (Soppela 

2009: 42-147.)  

Haastateltavat suhtautuivat Utsjoen matkailuun yleistasolla 

myönteisesti tai neutraalisti. Häiritseviä ja ärsyttäviä tekijöitä 

matkailussa haastateltavien mukaan toki on, mutta periaatteellista 

jyrkkää koko matkailun vastustamista ei haastatteluissa ilmennyt. 

Haastateltavat eivät ajatelleet mustavalkoisesti vaan olivat hyvin 
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kompromissihakuisia. Monista vaikeistakin asioista löytyi aina se 

jokin keino tai ehto, miten se olisi silti toteutettavissa. Toisaalta 

joissakin asioissa haastateltavat olivat kuitenkin ehdottomia. 

 

Taulukko 2.  Utsjoen matkailuinfrastruktuuri tiivistettynä 

 

Utsjoen matkailun myönteisistä puolista haastateltavat olivatkin 

aikalailla yksimielisiä. Matkailun myönteisiin puoliin liittyy 

taloudellinen ja sosiaalinen aspekti. Kuten Beeton (2006) ja 

Jokinen et al. (2009) toivat esille, matkailu parantaa paikallisten 

infrastruktuuria ja palveluiden saavutettavuutta. Haastateltavien 

mukaan matkailu on elinkeino, joka tuo tuloja monelle asukkaalle 

ja yrittäjälle sekä sitä kautta Utsjoen kunnalle. Matkailu tarvitsee 

UTSJOEN KIRKONKYLÄN MATKAILUINFRASTUKTUURI 

Majoitus: Hotelli Luossajohka (epäsäännöllinen aukiolo), leirintäalueet, 

mökkimajoitus (vuokra- ja yksityismökkejä) 

Teno & kalastusmatkailu (pienimuotoisesti tunturijärvissä) 

Tunturit & metsästys (riekot, hirvet) 

Luonnossa liikkuminen (vapaasti luonnossa, retkeilyreitit & Kevon 

luonnonpuisto) 

Kirkkotuvat, Välimaan vanha tila, Seidat (esim. terveyskeskuksen kohdalla 

joessa), Ailigas-instituutti (avattu vuoden 2011 lopussa) 

Kylätalo Giisá 

Luontotupa & matkailuneuvonta 

Tapahtumat: Tenomaraton, Lohirieha, muut tapahtumat 

Ravintola Rastigaissa, Annukan grilli (vain kesällä), kaksi 

vähittäistavarakauppaa 

Muita merkityksellisiä seikkoja: ruska, Jäämeren läheisyys, Saamensilta & 

Suomen kaunein tie, kansallismaisema 
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soutupalveluita, ohjelma-palveluita, majoituspalveluita ja 

käsityömyyntiä. Lisäksi mökkeilijät tuovat verotuloja kuntaan. 

Sosiaaliset kontaktit ja vuorovaikutusmahdollisuuksien 

lisääntyminen kesän ajaksi nähtiin matkailun myönteisenä 

puolena. Matkailu ja matkailijat tuovat Utsjoen kirkon-kylälle 

vaihtelua arkeen ja vuotuiskiertoon. Myönteistä oli myös se, että 

samat kalastajat tulevat samaan aikaan ja siten luovat jatkumon. 

Matkailun ja matkailijoiden seurauksena palvelut paranevat, 

säilyvät tai niitä tulee lisää (esim. pankki, kauppa, Annukan 

Grilli). H2NSUO sitaatissaan tiivistää oivallisesti nämä 

myönteiset seikat: 

Onhan se elinkeino. Ehkä se on nyt sitten, kai sitä pitää katsoa 

ykköseksi se elinkeino ku se kuitenki tuo rahaa paikkakunnalle. 

Mutta sitten tämmöisiä sosiaalisia kontakteja. Ylipäätään 

tuollaista tuulahdusta tuolta maailmalta. (H2NSUO) 

Kielteisissä ja häiritsevissä matkailun ja matkailijoiden puolissa 

oli enemmän vaihtelua haastateltavan mukaan. Esimerkiksi 

matkailijoista muodostuu välillä häiriöksi saakka ihmisvilinää ja 

ruuhkaa. Kielteisiä asioita olen ryhmitellyt tarkemmin 

seuraavassa luvussa. 
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5 Ongelmana saamelaisen perinteen 
hyödyntäminen 

5.1 Kulttuurin esittäminen ja sopeuttaminen: käsityö & 
lapinpuku 

Yksi selkeimmistä haasteista Utsjoen ja Lapin matkailussa on 

lapin-puvun matkailullinen käyttö. Kuten Pettersson & Viken 

(2007) huomauttavat, että saamelaisen kulttuurien elementtien 

kaupallistamisen tekee ongelmalliseksi kulttuurin mahdollinen 

vääristyminen, autenttisuuden menettäminen sekä halveeraaminen.  

 

Kuva 2: Kylätalo Giisá, jossa myydään utsjokelaisten niin saamelaisten kuin 

suomalaisten tekemiä käsitöitä, joihin tekijän etnistä taustaa ei ole merkitty. 

11.6.2011. M-RJ 

Haastateltavat kokivat, että käsityön hyödyntämisessä oleellista 

on kunnioittaminen. Käsityön voimakasta ja innovatiivista 

soveltamista matkailuun pidettiin kyseenalaisena ja haasteellisena, 

mutta joiltain osin kannatettavana asiana. Käsityöperinne on 

vaikeassa tilanteessa, koska yhä harvempi nuori on kiinnostunut 

käsitöiden tekemisestä, joten tekijöitä on aina vain vähemmän. 
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Käsitöiden valmistaminen matkailijoille myytäväksi onkin 

haastateltavien mukaan mahdollisuus (ks. kuva 2). Se antaa 

nykyisillekin tekijöille lisätuloa ja siten saattaa kannustaa myös 

nuorempia opettelemaan ja tekemään saamelaiskäsityötä. Tämä 

puolestaan osaltaan takaa perinteen jatkuvuuden ja taloudellisen 

kannattavuuden.  

Tähän liittyy kysymykset, kenellä on kulttuurin ja perinteen 

hallinta, ja miten saamelaista käsityötä sopeutetaan matkailijoiden 

tarpeisiin. Haastateltavien mukaan ongelmana on se, että 

matkailumyyntiin tarkoitettua saamelaista käsityötä tekevät myös 

suomalaiset.  Toisten mielestä kyse ei ole enää saamelaista 

käsityöstä, kun taas toiset olivat sitä mieltä, että suomalaiset 

saavat tehdä kunhan tehdään kunnolla ja kunnioittavasti. 

Myönteisesti suhtautuvat perustelivat asiaa juuri vähäisellä 

käsityöntekijöiden määrällä. Toisille puolestaan kyse on selvästä 

eettisestä rajasta. Toisaalta yksi haastateltava ajatteli asiaa siten, 

että asia on hyväksyttävä, jos tekijä kerrotaan myytäessä eli ei 

myydä aitona saamelaisena käsityönä. Toisaalta silloinhan kyse ei 

ole aidosta tai saamelaisesta käsityöstä. Tiukkaa periaatteellista 

rajaa kuvastaa hyvin H3MSA:n kanssa käyty keskustelu: 

M-RJ: Saako suomalainen tehdä saamelaista käsityötä  

H3MSA: Ei saamelaista käsityötä. 

M-RJ: Onko mitään tilannetta missä se voisi olla mahdollista? 

H3MSA: Ei. 

Haastateltavat kokivat ongelmallisena sen, että suomalaiset 

tekevät jo nyt saamelaisten perinteistä tai modernia käsityötä ja 

haastateltavat kokivat mahdottomana estää heitä tekemästä niitä. 

Siksi huolen aiheena on toisaalta perinteisen tiedon säilyminen 

saamelaisilla ja toisaalta jatkuvuus, joka on uhattuna, jos nuoret 

saamelaiset eivät kiinnostu tekemään käsitöitä. Toisaalta 

tietynlaista hyväksyttävyyttä oli suomalaisen henkilön 

saamelaisen käsityötyön valmistukseen, jos hän oli naimisissa 

saamelaisen kanssa, kuten H7MSA kuvaa tätä näkemystä: 
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En minä ole kieltäny perhesovun takia mutta kyllähän se 

yleensä ne tietääki että tämä on vähän kielletty juttu. (H7MSA) 

Kaupallistamisprosessissa kulttuurin ja siihen liittyvien ilmaisujen 

merkitys muuttuu ja menettää aikaisemman sisällön. (ks. Beeton 

2006, Pettersson & Viken 2007) Siksi saamelaisten osallistuminen 

saamelaiseen kulttuuriin pohjautuvien matkailutuotteiden 

kehittämiseen on oleellista. Saamelaiseen käsityön valmistukseen 

liittyy myös se aspekti, että käsityöperinteeseen sisältyy paljon 

syvällistä tietotaitoa ja perimätietoa, jota ei pysty oppimaan 

koulussa. Osa haastateltavista suhtautui skeptisesti siihen, 

pystyvätkö tai viitsivätkö suomalaiset tehdä perinteistä käsityötä 

kunnolla ja oikeiden mallien mukaisesti. Toisaalta jos 

suomalainen tuntee perinteen ja valmistaa tuotteita kunnioittavasti, 

asia oli osalle hyväksyttävä. Soveltaminen, kehittäminen ja 

muuttuminen ovat osa elämää, mutta sen toivottiin tapahtuvan 

saamelaisten käsityöntekijöiden kautta, heidän ehdoillaan.  

Lapinpuku on merkityksellinen saamelaisen yhteisön symboli ja 

siten myös merkityksellinen kulttuurin esittämisessä matkailussa. 

Matkailu toiminnassa luodaan tietty tulkinta kulttuurista ja sen 

piirteistä, jolloin syntyy paine toimia sen mukaisesti, vaikka kyse 

olisikin virheellisestä tulkinnasta (ks. Pettersson & Viken 2007). 

Tietty kuva ja tulkinta kulttuurista perustuvat usein 

stereotypioihin. Matkailun eksoottisuuden tavoittelu johtaa 

paineeseen käyttää lapinpukua, vaikka tilanne, matkailukohde tai 

työntekijät eivät ole yhteydessä saamelaiseen kulttuuriin. 

Ongelmalliseksi asian tekee se, että saamelaista kulttuuria ovat ja 

edelleenkin sekä saamelaiset että ei-saamelaiset esittäneet 

virheellisesti tai kyseenalaisella tavalla, joka ei vastaa nykyistä 

saamelaista kulttuuria tai sen muotoja. Lisäksi saamelaiset eivät 

itse pysty hallitsemaan saamelaisten symbolien käyttöä 

matkailussa. Esimerkiksi lapinpuku on haastateltavien mukaan 

usein matkailutoiminnassa puettu virheellisesti: naisella miehen 

puku, koristeet väärinpäin ja pukukoodi tulkittu virheellisesti. 

Virheellisesti puetusta puvusta käytettiin kuvausta ruma ja 

epäkunnioittaminen. Haastateltavat antoivat paljon kuvauksia 
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historian saatossa olleista tilanteista, joissa saamelaista kulttuuria 

on esitetty virheellisesti ja epäkunnioittava. Esimerkiksi 

suomalaisen esiintymisen nokisena ja humalaisena saamelaisena 

(Uuttu-Kalle jne.). Kyseinen nunnuka nunnuka lai lai- toiminta 

nähtiin kielteisenä melkeinpä kaikkien haastateltavien kesken. 

Matkailulle tyypillinen toiseuden ja eksotiikan tavoittelu onkin 

johtanut epämiellyttäviin tilanteisiin ja tunteisiin. Esimerkiksi 

lapinpuvun käyttö joulumatkailussa tai muissa ei-saamelaisen 

kulttuurin yhteydessä (esim. Rimpparemmi) koettiin hyvin 

kielteisenä, koska kyse ei ole kulttuurin arvostamisesta vaan 

eksoottisuuden tavoittelusta.  

Lapinpuvun yhdistäminen tematiikkaan, joka ei liity millään 

tavalla saamelaisuuteen koettiin tekosaamelaisuutena. 

Ohjelmapalvelujen yhteydessä sen käyttö saamelaisen päällä 

nähtiin hyväksyttävä, mutta juuri matkailuyrittäjät tai 

palveluntuottajat eivät itse välttämättä pitäneet sitä luonnollisena 

toimena, koska he enemmin haluavat toimia ja esiintyä yksilöinä 

eikä saamelaisina. Esimerkiksi eräs soutupalvelu-yrittäjä kertoo 

pärjäävänsä työssään ilman saamelaisuuden tuomaa eksotiikkaa 

eikä halua osallistua tietynlaisen saamelaisen kuvan esittämiseen 

matkailijoille.  Tähän osaltaan vaikuttaa myös aikaisemmat 

saamelaisen esittämisen tavat, jonka vuoksi lapinpuvussa 

ohjelma-palvelun tuottaminen saattaa johtaa kokemukseen 

pelleksi muuttumisena. Tätä kuvastaa hyvin haasteltava 

H16MSA:n sitaatti: 

Minusta ruvetaan narriksi jos ruvetaan ”heheh mulla on 

lappalainen soutamassa”. Semmosta narrin hommaa. Jos 

minä sen palvelun tarjoan, en minä oo tarjoamassa sitä 

saamelaisena soutajana vaan mie oon lohensoutaja. Ja minä 

pärjään siinä ihan niillä samoilla eväillä ku kuka tahansa 

muukin eikä sillä eksotiikalla. (HM16SA) 

Kaikki saamelaishaastateltavat yhtä lukuun ottamatta kokivat 

lapinpuvun ainoastaan saamelaisen käyttöön tarkoitettuna 

vaatteena. Poikkeuksena olivat avioliiton kautta saatu oikeus tai 

muu erittäin läheinen yhteys kulttuuriin. Erityisesti 
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tekosaamelaisuus ja lapinpuvun kaupallistaminen halveeraavasti 

nähtiin häiritsevänä. Toisaalta oikein puettuna ja asiaan liittyvänä 

saattaa olla sallittua suomalaisenkin pukua käyttää. Suomalaisten 

vastaukset vaihtelivat siten, että osa näki suomalaisten lapinpuvun 

käytön tekosaamelaisuutena, kun taas osa ei nähnyt siinä mitään 

kielteistä. Vaikka kulttuurin kaupallistaminen ei aina ole 

kielteinen asia, lapinpuvun kaupallistaminen koettiin kielteisenä 

ja ongelmallisena. Esimerkiksi lapinpuvun tehdasvalmistusta ja 

myymistä matkailijoille ei pidetty soveliaana vaan puku tulee 

tehdä ihmiselle henkilökohtaisesti. Haastateltavien mukaan 

lapinpuku on henkilökohtainen asu, joka kertoo kantajansa 

taustasta. Lapinpuku ei ole pelkästään juhlapuku vaan se on ollut 

aikoinaan käyttövaate ja kansanpuku, joka nykyisinkin ilmaisee 

symbolit ymmärtävälle, mistä kantaja on kotoisin ja kenen sukuun 

kuuluva. Puku on yksi saamelaisen kulttuurin erityispiirteistä (ks. 

Pettersson & Viken 2007). Puvun käyttäminen viittaa suoraan 

saamelaisuuteen ja kantajansa etniseen taustaan. Myös pelkkä 

osien käyttö viittaa siihen, että kantaja on saamelainen. Toisaalta 

osa haasteltavista koki puvun osien käytön hyväksyttävämpänä 

kuin koko puvun suomalaiskäyttöä. Hyväksyttävänä voi nähdä 

esimerkiksi sen, että suomalainen poromies käyttää vyötä tai 

nutukkaita, koska se ilmentää kunnioitusta perinnettä ja 

saamelaisuutta kohtaan.  

5.2 Kulttuuripaikkojen käyttö matkailuyhteydessä 

5.2.1 Välimaan vanhan tilan majoituskäyttö 

Utsjoen matkailun yksi konkreettisimmista haasteista, joka nousi 

aineistosta, on Välimaan vanhan tilan Museoviraston 

henkilökunnan majoituskäyttö, joka eroaa oleellisesti 

alkuperäisestä käyttöajatuksesta. Kulttuurisen kestävyyden 

näkökulmasta kulttuuriperinnön hyödyntäminen kyseisellä tavalla 

on ongelmallista. Kestävyyteen ja kulttuuriperintöön liittyy 

pohdinta, kuka kohdetta hyödyntää ja pääsee siitä osalliseksi ja 

toisaalta ketkä jäävät sen ulkopuolelle. Myös ihmisoikeuksien 
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näkökulmasta jokaisella on oikeus omaan kulttuurin ja historiaan 

(Suomen perustuslaki 11.6.1999/731). 

Mahdollisesta majoittumisesta on maininta tilalla olevassa 

opaskyltissä ”Asuinrakennuksissa saattaa tilapäisesti majailla 

Museoviraston henkilökuntaa”. Vaikuttaa siltä, että tilapäisestä 

mahdollisesta käytöstä on pikkuhiljaa siirrytty nykyiseen 

tilanteeseen, jossa Välimaan vanhan tilan pääsääntöinen käyttö on 

Museoviraston henkilökunnan matkailumajoitusta.  

Välimaan vanha tila sijaitsee Utsjoen kirkonkylältä Nuorgamiin 

(Njuorggán) päin noin 20 km, ja se on ollut museoviraston 

omistuksessa vuodesta 1981. Tila on haastateltavien mukaan 

museoviraston työntekijöiden majoitus- tai mökkitarkoituksessa, 

ja omat havainnot tukevat näitä kokemuksia (ks. kuva 3 ja 4). 

Kävin tilalla syksyllä 2011 ja kesällä 2013, jolloin havainnot 

olivat yhteneviä. Tilalle ei ole tieviittaa tai muuta kylttiä vaan se 

on vaikeasti löydettävissä koivujen seasta ja sitä ympäröivän 

aidan ollessa romahtanut. Tilan niittyä ei ole hoidettu tai niitetty. 

Tilan alkuperäiset rakennukset ovat edelleen pystyssä, mutta niillä 

on uusiokäyttöä: päärakennus (ks. kuva 3) majoitus- ja 

ruokailutilana (uudenaikaiset sängyt, pöydät, kahvinkeittimet 

yms.) ja heinäaitan käyttö puuliiterinä. Rakennusryhmien 

yhteyteen on rakennettu kaksiosainen ulko-wc ja sauna. Lisäksi 

kaivo on kunnostettu betonirenkailla, mikä myös viittaa 

majoitusinfrastruktuurin luomiseen. (Kenttäpäiväkirja syksy 2011)  

Toiset haastateltavat eivät tienneet, että kyseinen tila on olemassa 

tai missä se tarkalleen sijaitsee. Toiset puolestaan tiesivät asiasta 

tarkemmin ja pitivät museoviraston toimintaa kyseenalaisena. Osa 

haastateltavista olikin nähnyt tilan kohdalla usein autoja ja 

kohdanneet epämiellyttäviä tilanteita, kun utsjokelaiset 

koululaiset eivät päässeet rakennuksissa vierailemaan. Tätä 

haasteellista tilannetta kuvaa hyvin H5NSUO: 

…kyllä on paikallinen kulttuurinähtävyys ni se on ihan 

helsinkiläisten museoviraston työntekijöitten kesämökkinä ni 

tosi huono homma … Eihän nykyään kukkaan ees tiiä siitä, 
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edes paikalliset että mitä toimintaa siellä on ja saako sinne 

mennä ja. Ovet on lukossa ni … Se on kyllä jääny ihan 

hunningolle.   (H5NSUO) 

Kirkkotupien matkailukäyttö antaa hyvän vertailukohteen, 

ovathan ne tyyliltään samankaltaisia. Kirkkotupien yhteyteen on 

luotu käsityökauppa ja lähetyskahvila, ja itse kirkkotuvat on 

kunnostettu. Samoin tieopasteet, tielle näkyvä parkkipaikka, 

korjattu aita ja kohteesta kertovat esitteet tekevät kohteesta 

matkailijoille saavutettavan. Kirkkotuvilla työskentelee opas, joka 

kertoo paikan historiallisesta käytöstä. Työntekijöille ei ole 

rakennettu saunaa, majoitustiloja tai ulko-wc:tä matkailukohteen 

sisältävälle alueelle tai itse tupiin.  

Aineistosta nousee esille, että Välimaan vanhan tilan nykyisessä 

tilanteessa on kyse kulttuuriperinnön vääränlaisesta käytöstä, 

erityisesti haastateltavien näkökulmasta. Erityisen piirteen 

Välimaan vanhan tilanteeseen tuo se, että Museovirasto on valtion 

virasto, jonka toiminnan periaatteisiin sisältyy nimenomaan 

kulttuuriperinnön suojelu. Saamelaismatkailuun liittyvä perinne 

on usein nähtäviä elementtejä institutionaalisessa muodossa (ks. 

Müller & Pettersson 2001). Välimaan vanha tila on osa Utsjoen 

perinnettä, joka voisi osaltaan vahvistaa itsekunnioitusta ja 

arvostusta. Se on toisaalta perinnettä, jota matkailijat odottavat 

näkevänsä. Tila voisi haastattelujen perusteella olla 

matkailukohde, eikä sen matkailukäyttöön suhtauduttu kriittisesti 

tai epäilevästi. Tilan soveltaminen matkailuun vastaisi paikallisten 

ja matkailijoiden toiveisiin, ja takaisi paikallisten yksityisyyden, 

koska perintöä esitetään institutionaalisessa muodossa. Tilan 

soveltaminen matkailutoimintaan voisi tuoda myönteisiä 

vaikutuksia perinteiden arvostuksen ja ylpeyden lisääntymisen 

muodossa. Siitä voisi tulla myös uudenlainen ilmaisun areena. 

Haastateltavien mukaan alue tulisi olla matkailukohde, jossa 

paikalliset ja matkailijat voivat käydä ja jossa kerrotaan paikan ja 

siten Utsjoen historiasta. Alueesta, ja sen kehittämisestä tulisi 

huolehtia samaan tapaan kuin kirkkotuvista. H13NSA kuvaa 

hyvin tätä näkökulmaa:  



 

49 

 

No se on nyt samantyylinen ku kirkkotuvat että se pitäis myös 

saada semmoseksi yheksi matka-kohteeksi. (H13NSA)  

Kun Välimaan vanhan tilan tilannetta tarkastellaan kulttuurisen 

kestävyyden näkökulmasta, voi nähdä, ettei utsjokelaisten 

osallisuutta tai vaikuttamismahdollisuuksia ole, koska tilaa 

hallinnoi Museovirasto. Toisaalta kulttuuria ja perintöä ei 

vääristetä tai anneta todellisuudesta poikkeavaa kuvaa eikä 

kulttuuria riistetä matkailun vuoksi, koska kohde ei ole lainkaan 

suuren yleisön matkailukäytössä. Kuitenkin tilaa käytetään 

rajallisen ulkopuolisen ryhmän majoitukseen. Sitä ei myöskään 

hyödynnetä niin kuin haastateltavat haluaisivat. Kestävyyden 

näkökulmasta haasteen tuo se, etteivät paikallisetkaan voi aluetta 

hyödyntää, eikä esimerkiksi paikallisille lapsille ja nuorille voida 

Välimaan vanhan tilan kautta kertoa alueen ja heidän omasta 

historiasta. Välimaan vanhan tilan käyttö ja hallinta eivät siten ole 

tasapainossa paikallisten kulttuuristen käsitysten kanssa. 

Kuva 3: Välimaan vanhan tilan päärakennus ulkoa ja sisältä: kenttä on 

rehevöitynyt ja suhteellisen vaikeakulkuinen, sisällä useita nykyaikaisia sänkyjä. 

17.9.2011. M-RJ 
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Kuva 4: Välimaan vanhan tilan yhdestä uudisrakennuksesta, ulko-wc:stä löytyi 

syksylle 2012 päivätty sanomalehti.10.7.2013 Hannu Mällinen 

5.2.2 Seitojen mahdollinen matkailukäyttö 

Haastateltavien suhtautuminen seitojen matkailukäyttöön oli 

hyvin vaihtelevaa, ja seitoihin liittyvästä tematiikasta oli vaikea 

saada haastateltavilta laajoja perusteltuja vastauksia. Vastaukset 

olivat enemmin kierteleviä ja empiviä kuin suoria ja periaatteita 

ilmaisevia. Tähän saattaa liittyä se, että pyhistä paikoista ei ole 

tapana puhua ulkopuolisille tai historiallinen kielteinen 

suhtautuminen saamelaiseen uskontoon vaikuttaa siten, että 

vastaukset ovat ristiriitaisia (erityisesti kun kysyjänä on 

suomalainen). Seitoja ei myöskään ole listattu ja kirjattu julkisiin 

dokumentteihin ja karttoihin vaan niiden sijaintiin ja laajuuteen 

liittyvä tieto on suullista perimätietoa, jota välitetään ennemmin 

oman ryhmän jäsenille kuin ulkopuolisille. Kiertelevistä 

vastauksista huolimatta aineistosta on tulkittavissa, että kyse on 

ongelmallisesta matkailukohteesta, joita tosin ei ole vielä 

Utsjoella.  

Toiset haastateltavat eivät tienneet, mikä seita on tai piti niitä 

vähäpätöisinä matkakohteina ja ihmettelivät, mitä matkailijat 

seidalta hakisivat. Toiset puolestaan kertoivat itse käyvänsä 
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seidalla perinteisessä mielessä. Osalla haastateltavista oli jopa 

välinpitämätön suhtautuminen, vaikkakin matkailijoiden 

seitavierailuihin suhtauduttiin epäillen. Näitä näkökulmia 

kuvastaa hyvin sitaatti H9NSA:ltä, joka itse käy edelleen seidalla 

toivomassa kalaonnea, mutta joka ei näe sitä matkailijoille 

sopivana kohteena.  

Emmä tiiä mitä ne turistit sieltä hakis. Oon mä ite käyny 

viemässä kalanpäitä, [verbiä ei kuule] kalaonnea. En nyt tiiä, 

se ei ole niille edes sama asia kun meille. (H9NSA) 

Uskonnollisten paikkojen käyttö matkailussa on kestävyyden 

näkö-kulmasta haasteellista ja moraalisesti kyseenalaista. 

Esimerkiksi osa haastateltavista ei suhtautunut myönteisesti 

pyhien paikkojen matkailulliseen käyttöön. Haastateltavissa 

herätti epäilyksiä matkailijoiden mahdollinen käyttäytyminen 

seidalla ja se, että pyhä paikka muuttuu matkailijoiden 

vierailukohteeksi, jolloin seidan merkitys ja käyttö muuttuu, mikä 

saattaa johtaa perinteisen käyttötavan loppumiseen tai 

siirtymiseen muualle (toiselle seidalle tms.). Yksi haastateltava 

kertoi esimerkin seitojen aikaisemmasta matkailukäytöstä, jolloin 

seitaa jopa tuhottiin, kun siinä poltettiin nuotiota. Haasteellista 

asia on myös siitä näkökulmasta, että seitoihinkin liittyvät 

mytologiset alueet ovat laajoja. Näistä alueista ei ole kirjallisuutta 

eikä niitä ole suuremmin kunnioitettu vaan niihin on jo nyt 

rakennettu asuintaloja ja mastoja.  

Toiset haastateltavat puolestaan kokivat, että on hyvä jakaa 

totuudenmukaista tietoa siitä, millainen merkitys ja historia 

seidoilla on ollut. Kuitenkin he suhtautuivat kriittisesti 

kaikenlaisiin seremonioihin ja ohjelmanumeroihin. Osa 

haastateltavista koki, että enemmin kyse voisi olla merkitystä 

polusta ja opastauluista tai opaskierroksesta. Tähänkin liittyy se, 

ettei matkailijoista saisi jäädä jälkiä luontoon: ei kulumisen tai 

kiviin piirtämisen muodossa. Yksi haastateltava (H18NSA) 

ehdottaakin, että yksi seita voisi olla matkailukäytössä, kun taas 

muut eivät olisi matkailijoiden tiedossa ollenkaan. H18NSA:n alla 
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olevassa sitaatissa on selvästi nähtävissä myös epävarma ilmaisu 

asiasta: 

M-RJ: Entä mitä mieltä oot seitojen käytöstä matkakohteena?   

H18NSA: Hmm. ... Vois olla ehkä että joku tietty yks seita vois 

olla jossain ns. matkailunähtävä. Mutten mie varmaan haluais 

että ihan kaikki ois tiiossa. Ehkä. 

M-RJ: Mikä siinä on se ettet sie halua että kaikki käy 

kattomassa? 

H18NSA: hmm. ... En mie tiiä oisko se jotenki vähän ku 

pyhäin häväistys jos siellä kaikki kulkis. En mie tiiä. 
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6 Sosiaaliset ja ekologiset ongelmat 

6.1 Henkiset muutokset yhteisössä 

Muutamat haastateltavat toivat esille matkailun ja matkailijoiden 

tuomat sosiaaliset muutokset yhteisössä. Muutokset ovat 

ongelmallisia, kun ne eivät ole tasapainossa paikallisten 

kulttuuristen käsitysten kanssa (ks. Rannikko 1999). Matkailu on 

vuorovaikutteista toimintaa, joten vieras-isäntäsuhteet vaikuttavat 

paikallisten asenteisiin ja käyttäytymiseen (ks. Beeton 2006, 

Länsman 2004). Esimerkiksi matkailulla on vaikutusta 

paikallisten identiteetin muodostukseen ja uusien tapojen 

oppimiseen. Ja siten muuttaa arvomaailmaa ja elämäntapaa, joka 

puolestaan vaikuttaa matkailuun suhtautumiseen. Matkailuun 

liittyy paikallisten esiintyminen (ks. Pettersson Viken & Viken 

2007) ja siten paikalliset ovat matkailijoiden katseen kohteena, ja 

siksi erityisesti yksi haastateltavista oli huolissaan, että lasten ja 

nuorten kontaktit matkailijoiden kanssa saattavat vaikuttaa heidän 

identiteettinsä rakentumiseen. Hän koki riskiksi sen, että 

identiteetti ei rakennu vain sen mukaan millainen itse on, vaan 

millainen kuva matkailijoille tulee antaa. H17NSUO kuvaakin 

hyvin tätä ajatusta: 

Ja etten haluais että lasten identiteetti rakentuu jonku 

semmose semmosen varaan että minkälainen kuva pitää antaa 

turisteille. (H17NSUO) 

Aineistosta nousi esiin myös toisenlaisia sosiaalisia ongelmia, 

koska osa paikallista mukautuu matkailijoiden käyttäytymiseen ja 

toimintaan. Mukautuminen ei tapahdu vain siirtymisen tai 

välttelemisen kautta vaan myös matkimalla ja elämällä lähellä 

matkailijoita. Tähän liittyy myös lieveilmiöitä, jotka Utsjoella 

liittyvät erityisesti alkoholin käyttöön. Kylällä myös kiertelee 

monenlaista ihmistä, joiden luotettavuudesta ei voi olla täysin 

varma, mikä vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. 1990-luvulla 

Norjan puolella oli myös bordelli, joka toi alueelle tietyn 

tyyppisiä matkailijoita ja ilmiöitä, esimerkiksi paikallisilta 
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nuorilta naisilta saatettiin kysyä ”Paljonko maksaa?” 

Alkoholinkäyttö linkittyy erityisesti kalastusmatkailukulttuuriin. 

Ongelma nousee siitä, että lomakäyttäytyminen on erilaista kuin 

arkikäyttäytyminen: lomalla esimerkiksi juhlitaan ja käytetään 

säästettyä rahaa. Lisäksi matkailijat ovat lomalla suhteellisen 

lyhyen ajan. Osa paikallisista, palvelun tarjoajista tai muutoin 

matkailijoiden seurassa viihtyvistä, kuitenkin käyttää alkoholia 

vaihtuvien matkailijoiden kanssa, jopa koko kesän. Paikalliset 

saattavat muuttaa omaa arkikäyttäytymistä vastaamaan 

matkailijoiden lomakäyttäytymistä. Esimerkiksi alkoholin käytön 

lisääminen ja juhliminen matkailijoiden kautta vaikuttaa 

paikallisten fyysiseen kuntoon, perhesuhteisiin ja talouteen. 

Alkoholin ja paikallisten suhdetta valottaa hyvin H12NSA:n 

sitaatti: 

Se vaikuttaa siihen yhteisöön että heikoimmatki ajattelee 

olevansa koko ajan lomalla. Mieltävät että se on jotain hienoa 

ja toimivat sitten. Ryypiskelevät sitten näitten vieraitten 

kanssa.  (H12NSA) 

Sosiaalinen muutos näkyy Utsjoella myös siinä, etteivät kaikki 

utsjokelaiset enää tiedä tai ymmärrä suvun maiden mukaista 

suhtautumista maankäyttöön. Nykyisin viranomaisten luomat lait 

ja matkailijoille myönnetyt oikeudet ovat vahvistumassa. 

Lainsäädäntö on siis osaltaan vaikuttanut ajatusmaailman ja 

oikeuskäsityksen muutokseen. Siten saamelaiset ovat 

integroituneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tähän liittyy 

myös se, että on monia periaatteellisia asioita, mutta käytännössä 

on hyvin vaikea kieltää ihmisiä tekemästä jotain, koska heillä on 

yleensä oikeuksien ja lain tuoma suoja. Ympäristö ja lait 

hiljalleen muuttavat yhteisöä ja sen arvopohjaa. Tämä kuvastaa 

sitä, että saamelainen kulttuuri ja sen arvot eivät säily itsestään 

vaan saamelainen kulttuuri olisi huomioitava viranomaisten 

luomissa laeissa ja säännöissä (esim. kalastuslainsäädäntö). 
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6.2 Luonnonympäristössä ja maisemassa tapahtuvat 
muutokset 

Matkailu Utsjoella pohjautuu pääsääntöisesti ulkona ja luonnossa 

tapahtuviin aktiviteetteihin. Osa haastateltavista näki puhtaan 

luonnon tulevaisuuden matkailuvalttina, kun taas toiset näkivät 

lisäksi puhtaan luonnon sellaisena, joka tulee säilyttää tuleville 

sukupolville. Näiden näkemysten mukaan ihmisten toimia siten, 

että tulevat sukupolvet voivat myös hyödyntää samoja alueita, 

esimerkiksi kalastaa Tenolla. Huolta aiheutti myönteisesti 

suhtautuvien joukossa kuitenkin luonnon kuluminen ja eroosio, 

jos matkailijat eivät pysykään merkityllä reitillä. H1MSA tiivistää 

hyvin puhtaan luonnon ja matkailun suhdetta: 

että meijän tulevaisuuden valtti on täällä puhas luontoa. Sitä 

pittää käyttää siten matkailuun ettei sitä tuhota. Eikä myyä 

liian paljon että siinä on tulevaisuutta. Ko me ihimiset 

tahotaan olla ahneita ja enemmän ja enemmän myyä ja 

meijän luonto ei kestä sitä. (H1MSA) 

Haastateltavat kuvasivat sopivan matkailijamäärän aran luonnon 

ja ympäristön kantokyvyn kautta. Utsjoen luonto ei 

haastateltavien mukaan kestä massamatkailua, mutta tiellä 

puolestaan voi kulkea suurikin määrä matkailijoita. Luonnon 

kantokyky on alhainen erityisesti kesällä, jolloin on myös Utsjoen 

pääasiallinen matkailusesonki. Talvella kulumista ei tapahdu, 

koska esimerkiksi moottorikelkkailu tapahtuu lumen päällä. 

Vaikka toisten haastateltavien mukaan talvimatkailua voisi 

kehittää moottorikelkkailun kautta, toiset eivät nähneet huviajelua 

ollenkaan kannatettavana ajatuksena, koska se aiheuttaa 

melusaastetta. Osa haastateltavista koki luonnon ja tuntureiden 

kantokyvyn olevan niin herkkä, että esimerkiksi panoraamareitti 

on liian suurellinen hanke. Kyse on kuntavetoisesta hankkeesta, 

jolla pyritään rakentamaan uusi retkeilyreitti, joka kulkisi 

Karigasniemestä Utsjoen kirkonkylälle, ja jonka matkan varrella 

olisi majoituspalveluita alhaalla joen varressa. Muutama 

haastateltava koki panoraamareitin myönteisenä kehityksenä, joka 

toisi alueelle lisää matkailijoita ja tuloja. Se nähtiin myös 
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paikallisten virkistysreittinä. Osa haastateltavista koki kuitenkin 

panoraamareitin kielteisenä kehityksenä. Heidän mukaansa 

reitistä koituisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Muutama 

haastateltavista koki, että panoraamareitti on uusi, turha valtatie 

tunturiin, vähille alueille. Sen myötä tunturi kärsii ja linnut, riekot, 

kiirunat, sekä muut eläimet häiriintyvät. Samoin huoltovastuu ja 

kunnalle kohdistuva taloudellinen vastuu mietityttivät. Kevon 

reitti on jo toimiva eikä uutta pitkää reittiä tarvita. Haastateltavat 

kokivat pitkän reitin riskinä ja sopivampana kehittämisajatuksena 

lyhyitä ympyräreittejä, jotka olisivat esimerkiksi helppokulkuisia 

ja esteettömiä. H13NSA tiivistää hyvin näkemyksiä 

panoraamareittiin: 

No minun mielestä se on hyvä idea. Voisin itsekkin kävellä sitä 

myöten että. Mutta siinä on se ongelma että miten se pidetään 

puhtaana ja turisti polulla. (H13NSA)  

Luonnon tasapainon säilyminen koettiin tärkeänä ja 

matkailijoiden vapaa ja villi kulkeminen ja liikkuminen luonnossa 

nähtiin ikävimpänä skenaariona. Ylipäätään hallitsematon kulku 

jokamiehenoikeuksien mukaisesti koettiin ongelmallisena. 

Haastateltavat näkivät ongelmallisena luonnonympäristön 

rikkoutumisen ja kulumisen. Kaikenlaiset matkailijoiden luontoon 

jättämät jäljet koettiin ikävänä useiden haastateltavien mukaan, 

koska se muuttaa maisemaa eikä ympäristö ole enää 

luonnontilassa vaan siinä on konkreettisesti nähtävissä ihmisen ja 

matkailijan toiminnan jälki. Matkailijat saattavat muuttaa 

ympäristöä kiviin piirtämällä tai kirjoittamalla, jättämällä 

metsästyksestä jääneet hylsyt tai kasaamalla pieniä kivikasoja. 

Silloin jätetään konkreettinen jälki itsestä, joka muistuttaa, että 

matkailija on käynyt täällä. Se saattaa lisätä ärsytystä, vaikkei 

matkailijaa oltaisikaan kohdattu tunturissa. Se saattaa rikkoa 

tunteen luonnon rauhallisuudesta ja ruuhkattomuudesta. Osa 

toivoikin, että tunturit säilyvät rauhallisina ja luonto puhtaana. 

Merkkien jättämisestä kertoo hyvin H5NSUO:  

… joku turisti oli tehny tuohon meidän tunturin päälle, oli 

varmaan 20 tai 30 semmosta kivikkoa ... Ni lopulta me tehtiin 
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niin että me hajotettiin ne kivikasat, ne pienet kivikasat ja 

tehtiin. Siellä on nyt kaksi isoa kivikasaa. Koska ei se ole 

mukavaa että niitä joka puolella on niinku termiittikekoja ois 

ympäri tunturia. Se ei ennään näytä semmoselta että se on 

luonnotilassa ... Ne ärsyttää paikallisia kyllä suunnattomasti. 

(H5NSUO) 

 

Kuva 5: Ellin polusta on nähtävissä, kuinka maasto kuluu ja roskia jätetään 

luontoon (ks. Coca-Cola-tölkki) 11.6.2011. M-RJ 

Osa haastateltavista oli havainnut matkailulla samoja kielteisiä 

vaikutuksia luonnossa kuin Jokinen et al. (2009) tutkimuksessa 

Levillä ja Ylläksellä: kasvillisuuden kuluminen, luonnonrauhan 

vähentyminen ja melusaaste. Roskaaminen ja rantarakentamisen 

jäteongelmat nähtiin kielteisinä ja niiden toivottiin vähenevän. 

Toisaalta haastateltavien mukaan vain pieni joukko on sellaisia 

ihmisiä, jotka jättävät roskia luontoon. Haastateltavat toivoivat, 

että jokainen matkailija ottaisi mieluummin toistenkin roskat kuin 

jättää itse lisää (ks. kuva 5). Kuvassa 5 on havaittavissa myös 

Mary Douglasin (2005) kuvaama ajatus liasta ja puhtaudesta, 

minkä mukaan lika on epäjärjestystä ja jokin vaihtaa merkitystään 

ja identiteettiään muuttuessaan liaksi (Douglas 2005: 47, 236-

238). Asuntovaunuilla ja autoilla majoittuminen yleisille 
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parkkipaikoille on myös ongelmallista, koska heidän roskansa ja 

wc-jätteensä eivät välttämättä päädy niille tarkoitettuun paikkaan, 

vaan ne saattavat päätyä tielle ja sitä kautta ympäristöön. Lisäksi 

tielle majoittuvat eivät maksa majoituksesta, joten he eivät sitä 

kautta tue paikallistalouttakaan. 

6.3 Kestävyyden hallinnan haasteet 

Aineiston mukaan perustavanlaatuinen ongelma ja haaste 

kestävän matkailun rakentamiselle on molemminpuolinen 

ymmärryksen ja rakentavan vuorovaikutuksen vähyys. 

Ymmärryksen puute estää kaikkia osapuolia tyydyttävän yhteisen 

ratkaisun luomisen. Haastattelujen perusteella vaikuttaakin siltä, 

että nykyisin Utsjoelta puuttuu avoin ja aito vuoropuhelu sekä eri 

ryhmien näkökulmien yhteensovittaminen. 

Eri intressien yhteensovittaminen on haasteellista Utsjoella, mutta 

se on sitäkin oleellisempaa. Esimerkiksi matkailijoiden 

keskinäiset kärhämät sekä matkailijoiden ja matkailun aiheuttama 

paikallisten asukkaiden välinen konflikti ja eripura, sekä asioiden 

kärjistyminen jatkuvat. Ristiriita juontuu esimerkiksi siitä, että 

toiset paikalliset haluavat enemmän matkailijoita, kun taas toiset 

vähemmän. Lisäksi periaatteet ja arvot ovat ristiriidassa. Matkailu 

vaikuttaakin paikallisten elinkeinoihin ja tuloihin sekä 

kasvattavasti että vähentävästi. Esimerkiksi kun käsityöntekijän 

tuotteita ostetaan tai vastaavasti kun ei päästä kalaan omille 

kalapaikoille samalla tavalla kuin ennen. 

Haastateltavat kuvasivat haasteeksi matkailuyrittäjien keskinäisen 

yhteistyön. Lisäksi matkailuyrittäjien ja esimerkiksi 

poronhoitajien välillä on vähän aitoa vuorovaikutusta. Useiden 

haastateltavien mukaan Utsjoen matkailun kehittämistä leimaa 

myös se, ettei kuntaan, valtioon, viranomaisiin tai päättäjiin 

luoteta. Esimerkiksi alueiden käyttövaatimukset herättävät 

epäilyksen myöhemmistä vaatimuksista tai niiden kasvattamisesta. 

Erityisesti päättäjien vaihtuvuus lisää tätä mahdollisuutta. Siksi 

haastateltavat toivoivat kunnalta tarkkoja sääntöjä ja määritelmiä, 
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joihin sitoudutaan. Epäluottamusta lisää myös se, että asioita ja 

hankkeita saatetaan vastustaa periaatteesta, koska ei tiedetä, miten 

muutos tulee käytännössä lopulta vaikuttamaan esimerkiksi 

elinkeinoon tai elinympäristöön. Tämä on erityisesti haasteena, 

jos pyydetään esimerkiksi paliskunnalta yleisiä lausuntoja jo 

valmiisiin suunnitelmiin. 

Mielenkiintoista on myös se, ettei matkailijoita itsessään aina 

syytetä vääränlaisesta käyttäytymisestä, vaan huonoista ja 

epäoikeudenmukaisista päätöksistä ja utsjokelaisen tilanteen 

ymmärtämättömyydestä syytetään viranomaisia ja Utsjoen 

ulkopuolella asuvia päättäjiä. Erityisesti kalastukseen liittyvistä 

ongelmista sekä rajoituksista tai niiden puutteesta syytettiin 

viranomaisia, ei niinkään ulkopaikkakuntalaisia kalastajia. Monet 

haastateltavat kokivat olevansa ulkopuolisia laajemmasta 

kehittämisestä. Esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin liittyvään 

lainsäädäntöön ei ole pystytty vaikuttamaan, vaan se on tuotu 

ulkopuolelta. Samoin kalastuksen rajoitukset tulevat ulkoapäin ja 

haastateltavat kokivat, etteivät pysty osallistumaan 

päätöksentekoon ja muutoksiin. Epäluottamusta kuvaa hyvin 

H4MSA:n sitaatti, josta on nähtävissä myös historiallisten 

tapahtuminen kielteinen vaikutus luottamukseen ja uskoon 

vaikutusmahdollisuuksista: 

Että ku annetaan jotaki ni ku reitti saahaan ni siellä on kohta 

ku herrat vaihtuu ni luultavasti tulossa uusi reitti ja sitten on 

taas samat systeemit ja muut ... Tavallaan pikkuhiljaa tuodaan 

sitä lisää. (H4MSA) 

Osa matkailijoista on vieraillut Utsjoella useina vuosina, joten he 

saattavat mieltää itsensä paikallisiksi. He saattavat jopa myydä 

matkailupalveluita paikallisina ja pyrkivät osallistumaan 

matkailun kehittämiseen ja päätöksentekoon. Ongelmaksi 

nouseekin se, mitkä ryhmät lopulta määrittävät järkevää 

luonnonresurssien käyttöä Utsjoella. Tätä kuvastaa hyvin 

H10MSA:n sitaatti: 
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Sit ku on aika paljon semmosta semmosia lieveilmiöitä että 

jotkut haluaa kuliveivata, olla muka paikkakuntalaisia ja 

sitten esiintyä vanhoina Tenon kävijöinä ja palvella turisteja 

niin se on vähän falski homma kyllä. (H10MSA) 

Vaikuttaakin siltä, että paikallisilla on vähän mahdollisuuksia 

vaikuttaa ja osallistua matkailun kehittämiseen Utsjoella, mikä 

osaltaan syventää epäluottamuksen kuilua ja eri intressien 

ristiriitaa. Samoin Outilankin (2009) painottamaa ennakoivaa 

maankäytön sopimista ei tapahdu Utsjoella laajamittaisesti tai 

siten, että sillä olisi merkittävyyttä haastateltavien näkökulmasta. 

Sopiminen saattaa tapahtua liian pienen ryhmän kesken, jolloin 

ulkopuolelle jäävät kokevat, etteivät pysty vaikuttamaan eikä 

heidän näkökulmansa näy lopputulemassa. Osa haastateltavista 

kokeekin, etteivät Swarbrooken (1999) kriteerit kestävyydelle 

toteudu täysin, koska yhdenvertainen kumppanuus ja 

mahdollisuudet eivät käytännössä toteudu. Samoin osallisuus tai 

matkailun hallinta eivät ole toimivia. Kestävyyden kannalta onkin 

tärkeää, että paikallinen hallinta saavutetaan. 
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7 Ongelmana maankäytön ja elinkeinojen 
ristiriidat 

7.1 Maankäytön ja käsitysten ristiriidat: 
jokamiehenoikeudet & suvun maa 

Saamelaisten erilainen tapa ymmärtää luontoa ja luonnonkäyttöä 

on johtanut erilaisiin maankäytönmuotoihin kuin suomalaisilla. 

Länsmanin (2004) kuvaamat suvuittain ja perheittäin jaetut 

nautinta-alueet on Utsjoella käytössä oleva maankäyttötapa, myös 

aineistoni perusteella. Siksi paikat ja niiden käyttöoikeudet siten 

kuuluvat jollekin, eivätkä ole pelkkää vapaasti hyödynnettävää 

luonnonmaisemaa. Osalle haastateltavista maankäyttö ei 

oikeustajullisesti ole jokaisen kansalaisen oikeus (kuten 

jokamiehenoikeudet sen takaavat kaikille) vaan tietyille suvuille 

ja perheille kuuluva oikeus. Osa puhuu suoraan suvun maista, 

joille matkailijat tulevat ottamaan jokamiehenoikeuksien 

perusteella paikallisille kuuluvaa ravintoa. Toiset haastateltavat 

puhuvat lievemmässä muodossa ”omista paikoista” tarkoittaen 

mahdollisesti samaa asiaa, eli aluetta tai paikkaa, josta vuosittain 

on haettu ravintoa. Suvun maihin liittyvä näkökulma on hyvin 

erilainen verrattuna kuntalaisten oikeuksiin tai 

jokamiehenoikeuksiin. Suvun maat ovat yhteisessä käytössä 

tietyn yhteisön kesken. Ne kuuluvat siis kaikille suvun jäsenille, 

eikä sitä ole sopivaa hyödyntää matkailupalveluissa yksin ilman 

sopimista muun suvun tai perheen kanssa. Eräs haasteltava 

erittelee käsitystä siten, että poikkeuksena ovat suvun alueet, joita 

ei käytetä ja yhdessä sovitaan, että yksittäinen sukulainen saa 

hyödyntää sitä matkailupalveluiden tuottamiseen. 

Kuntalaki puolestaan takaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset 

oikeudet käyttää kunnan maita ja vesistöjä. Jokamiehenoikeudet 

takaavat puolestaan kattavia oikeuksia kaikille Suomen 

kansalaisille, paikkakunnasta riippumatta. Haastateltavien 

mukaan lakien pohjalta annetaan kuva, että melkeinpä kaikki on 

mahdollista, kunhan luvan ostaa. Oikeuskäsitys, jossa kunnan 

asukkaat ovat oikeutettuja ympäristön käyttöön, on yleensä 
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etusijalla suhteessa suvun maiden mukaiseen oikeuskäsitykseen 

nähden. Kulttuuri muuttuu, eivätkä kaikki nuoretkaan saamelaiset 

välttämättä tiedä tai elä suvun maiden mukaisesti vaan ovat 

omaksuneet jokamiehenoikeuksien mukaisen maailmankuvan. 

Silti toisten haastateltavien näkökulmasta ulkopuolisten 

kalastaminen, metsästäminen ja muu palveluiden käyttö omilla 

suvun mailla on väärin. Esimerkiksi jos tunturijärvien 

matkailukalastusta lisätään, niin matkailu todennäköisesti laajenee 

jonkun suvun maille. Haastetta tilanteeseen tuo se, etteivät 

saamelaiset ole olleet mukana muutosprosessissa vaan se on tullut 

ulkoapäin: 

Sitten tuli jokamiehenoikeudet. Ja painetta tuli enenemissä 

määrin suvun maille. Ja sittenhän se muodostui hallitsevaksi 

käsitteeksi tai oikeudeksi että on niinku oikeudet kansalaisena, 

heillä on oikeudet ja oikeudet, ei velvollisuuksia. Niin nyt 

sitten ei ymmärretäkkään tätä ajatuksia joka on ollu satoja 

satoja vuosia aikasemmin. Kuitenki jos ajatellaan ni se on 

vain muutaman herran päätös, tietylle kansan ryhmälle 

kuuluu käyttöoikeus ja päättää.   (H4MSA) 

Jokamiehenoikeudet ovat ongelmallisia, koska erämaahan 

meneminen ja luonnonresurssien käyttö saattaa vaikuttaa 

paikallisten tulonmuodostukseen. Matkailija saattaa tietämättään 

tyhjentää paikallisen kala-aitan, koska ei tiedä sen kuuluvan 

jollekin suvulle tai perheelle, tai läsnäolollaan kaikkoonnuttaa 

paikallisen, koska paikallinen ei välttämättä ole halukas 

kalastamaan ruuhkaisella paikalla. Useat haastateltavat 

mainitsevat, että ovat muuttaneet elinpiiriään ja käyttäytymistä 

matkailijoiden vuoksi. Vaatimukset alueiden käytöstä kasvavat 

myös perinteisillä sukujen mailla. 

Samoilla alueilla on saatettu kalastaa sukupolvesta toiseen, mutta 

kun matkailijoita kalastaa utsjokelaisten omilla paikoilla, niitä ei 

voi enää käyttää. Yksi ongelman taustatekijöistä on se, että 

matkailijat keskittyvät tietylle alueille ja käyttävät erityisesti 

lähialueita. Paikalliset eivät voi enää käyttää samaa aluetta tai 

samaan aikaan ruuan hankkimiseen. Osa vaihtaa aluetta, osa käy 
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alueella silloin kun se on ulkopaikkakuntalaisilta rauhoitettu. Kun 

paikallinen ei voi enää hyödyntää samaa aluetta kuin ennen, sillä 

on taloudellista merkitystä. Uuden tilan ja paikan etsimisestä 

koituu tietysti myös vaivaa. Asiasta ei välttämättä pidetä kovaa 

meteliä, vaan hiljaisesti hyväksytään tilanne ja siirrytään 

kauemmas. Silti se häiritsee paikallisten elämää ja vaikuttaa 

heidän suhtautumiseensa matkailijoihin ja viranomaisiin. 

Haastateltavien mukaan aikaisemmin ei matkustettu tunturiin 

vaan pysyteltiin Tenon ja kylän läheisyydessä, kun taas nykyään 

matkailijat tulevat metsästämään ja kalastamaan tunturiin. Tämä 

aiheuttaa osaltaan ristiriidan paikallisten ja heidän 

maankäyttökäsityksensä kanssa.  

Erityisesti iäkkäämmät haastateltavat ja henkilöt, jotka itse saavat 

osan toimeentulosta luonnonresursseista, kokivat matkailijoiden 

luonnonkäytön ja hyödyntämisen häiritsevänä ja oikeustajunsa 

vastaisena. Nuoremmat haastateltavat eivät puhuneet aiheesta 

sinänsä, vaan ennemmin olivat huolissaan kalakannoista ja 

tuntureiden kulumisesta, ja näkyvistä kulttuurista elementeistä, 

kuten lapinpuvusta ja seidoista. Onko siten perinteinen maa-

alueiden käyttötapa jäämässä taka-alalle samalla, kun 

suomalaiseen kulttuuriin pohjautuva ajattelu-tapa voimistuu? 

7.2 Poronhoidon, kalastuksen ja metsästyksen 
monimutkainen kytkeytyminen matkailuun 

Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta on tärkeää, etteivät 

utsjokelainen elämäntapa ja kulttuuri joudu väistymään matkailun 

ja matkailijoiden tieltä tavalla tai toisella. Lisäksi paikallisten 

resurssien hyväksikäyttö ei ole hyväksyttävää. Aineistosta nousi 

esiin se mielenkiintoinen näkökulma, että matkailun 

kehittämisessä on otettava huomioon kaikki perinteiset olemassa 

olevat elinkeinot. Haastateltavat mainitsivat usein utsjokelaisiksi 

elinkeinoiksi metsästyksen, kalastuksen, poronhoidon ja 

marjastuksen. Matkailusta on tullut elinkeino myöhemmin, ja se 

saattaa häiritä merkittävästi muita peruselinkeinoja. Toisaalta 
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haastateltavien keskuudessa on myös näkemyksiä, joiden mukaan 

matkailu on vanhempi elinkeino kuin poronhoito, ja että minkä 

tahansa voi tuotteistaa, kunhan se tehdään tyylikkäästi. Vaikka 

marjastus mainitaan yhdeksi tulonlähteeksi, se ei vaikuta olevan 

ongelmallinen matkailun näkökulmasta, koska matkailijat eivät 

Utsjoella ollessaan merkittävässä määrin marjasta esimerkiksi 

hilloja. Paikalliset elinkeinot kilpailevat tilasta ja saaliista sekä 

luonnonvarojen käytöstä. Matkailijat eivät vain vieraile tuntureilla 

tai joella (mikä sekin kuluttaa luontoa ja saattaa häiritä) vaan 

myös ottavat luonnosta. Siksi erityisesti porohoitajahaastateltavat 

puhuvat tilan kaventumisesta ja väistymispaineesta.  Paikalliset 

ovatkin kehittäneet Beetonin (2006) kuvaamia 

selviytymisstrategioita ja osa pyrkii välttämään tarpeetonta 

kontaktia matkailijoiden kanssa. Osan haastateltavien mukaan 

Utsjoella hyödynnetään kulttuuria ja luontoa siten, että 

luontaiselinkeinojen jatkuvuus vaarantuu. Sarkin (2009) mukaan 

kestävyyden kannalta luontaiselinkeinojen jatkuvuuden 

varmistaminen on kuitenkin tärkeää. 

Utsjoella elinkeinojen ja luonnonvarojen hyödyntäminen on hyvin 

monimutkainen asia. Haastateltavien mielipiteet vaihtelevat ja 

ovat osittain vastakkaisia. Matkailu häiritsee peruselinkeinoja 

(aiemmin esiintuodut poronhoito, kalastus, metsästys) erityisesti 

sellaisten haastateltavien mukaan, jotka itsekin hyödyntävät 

luontoa, jolloin metsästys, kalastus tai marjastus muodostaa 

yhden osan toimeentulosta omana ravintona tai vaihtotavarana. 

Matkailu ja perinteiset elinkeinot ovat osittain ristiriidassa 

keskenään. Toisille paikallisille matkailu on merkittävä elinkeino 

tai osaelinkeino. Kun taas toiset paikalliset väistyvät 

matkailijoiden tieltä omilta alueiltaan, jolloin heille syntyy 

taloudellisia tappioita. Kalastuspaikat saattavat olla hyvinkin 

ruuhkaisia tai saalismäärä pienentyä. Kuitenkin yleisesti voidaan 

sanoa, että kaikki pyrkivät turvaamaan oman elinkeinonsa ja 

elintasonsa. Haasteellisuutta tilanteeseen tuo se, että eri 

elinkeinojen harjoittajat eivät välttämättä ymmärrä toisiaan.  
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Matkailijoista aiheutuvat ongelmat poronhoidolle saattavat 

muodostua epäonnen kautta, olemalla väärässä paikassa väärään 

aikaan. Siten yksikin matkailija voi olla liikaa tietyssä paikassa, 

kun taas toisessa paikassa isostakaan ryhmästä ei välttämättä ole 

haittaa. Myös koira saattaa kiinni ollessaankin aiheuttaa suurta 

haittaa poronhoitajille, jos he ovat juuri koonneet porot yhteen ja 

ne lähtevät juoksemaan koiraa karkuun. Porot joudutaan 

kokoamaan uudelleen yhteen, mikä vie aikaa, ja poroilta kuluu 

turhaan energiaa ja lihamassaa, joka tarkoittaa porosta saatavan 

rahallisen korvauksen pienentymistä. Irrallaan olevat, erityisesti 

metsästyskoirat, ovat haitallisia, koska ne saattavat lähteä 

ajattamaan poroja. Matkailu ja matkailijat häiritsivätkin osan 

haastateltavien mukaan peruselinkeinoja (poronhoitoa, 

metsästystä ja kalastusta) erityisesti, kun he toimivat tunturissa tai 

sivujoissa.   

Matkailun ja poronhoidon välistä ristiriitaa voi käsitellä 

panoraama-hankkeen kautta. Nykyisen suunnitelman mukainen 

reitti häiritsee myös muita elinkeinoja, mutta erityisesti 

poronhoitoa. Vaikka reitti menee olennaisten paikkojen läpi ja 

pienentää nykyisiä laidunalueita, sen kielteiset vaikutukset on 

mahdollista minimoida kiertämällä tietty alue tai laittamalla reitti 

kiinni tiettynä aikana. Paliskunta on kuitenkin vastustanut 

hanketta, mistä johtuen osa poronhoitajista kokee, että heitä on 

turhaankin syyllistetty hankkeen torppaamisesta. Kompromissin 

löytämistä haittaa luottamuksen ja ymmärryksen puute. Tilanteen 

monimutkaisuutta kuvaa hyvin H4MSA:  

Minä nyt en henkilökohtaisesti näe siinä tota oman 

paliskunnan osalta ongelmia enkä tai niinku haittaa 

porotaloudelle. Ehkä muutaman kohdan osalta. Mutta sekin 

on helposti sovittavissa että sillon tiettynä aikana pannaan 

reitti kiinni tietyn pätkän ja se ois siinä. Se mistä se ongelma 

muodostuu juuri tästä epäluottamuksesta kuntapäättäjiä ja 

valtiota kohtaan. (H4MSA) 

Kyse on myös siitä, että matkailuhankkeet eivät välttämättä tuo 

toivottuja tuloja tai tulot kertyvät tietyille ihmisille ja toimijoille, 
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mutta toisille alueen toimijoille on jo mahdollisesti aiheutettu 

haittaa. Esimerkiksi porohoitajien näkökulmasta erilaiset 

hankkeet ovat riskillisiä kokeiluja, joiden edestä he joutuvat 

mahdollisesti väistymään. Toisaalta kun poronhoitajat puolustavat 

alueitaan, he joutuvat vastustamaan kehitystä ja matkailua. Se 

puolestaan aiheuttaa ristiriitoja ja yleistämistä, jolloin saatetaan 

syyttää poronhoitajia kehityksen torppaamisesta ja riidan 

aiheuttamisesta. Kahta hyvinkin erilaista näkö-kulmaa kuvastaa 

kaksi alla olevaa sitaattia (H8MSUO ja H12NSA). Ensimmäisen 

mukaan poronhoitajat ovat kehityksen esteenä ja ongelmallistavat 

turhaan asioita. Jälkimmäinen puolestaan ei ole poronhoitaja, 

mutta silti hän kokee alueiden pienentyvän jatkavasti erilaisten 

hankkeiden ja matkailun laajentumisen myötä ja siksi matkailu 

näyttäytyy uuskolonialismina. Matkailu, erityisesti Utsjoella, 

pohjautuu luontoon, joten sen kasvattaminen on tähänkin saakka 

merkinnyt uusien alueiden haltuunottoa.  

… Poromiehet on tehny siitä naurettavan ongelman. Mutta 

täällä nyt on jo pelkästään perhosiima heiluttelu häiritsee 

poron kasvatusta. Että se on ihan oikein totta se on ihan 

ääliömäistä. (H8MSUO) 

Minusta se vaikuttaa sellaisella uuskolonialismilta että 

otetaan taas alueita hallintaan. Ja jokainen menetetty 

neliökilometrillä on vaiku-tusta näihin luontais jotka 

luonnosta hakevat elantonsa. Porojen laidunmaat joka kerta 

vähenee, rauhattomuus lisääntyy. (H12NSA) 

Matkailukalastukseen liittyy haasteita sillä monet haastateltavat 

kokivat, että erityisesti Tenon kalastus oli kantokyvyn rajoilla ja 

joki on usein sesonkiaikana ruuhkainen (ks. kuva 6). 

Haastateltavien mukaan kalakannat eivät kestä saalimäärien 

lisääntymistä, mikä tarkoittaa sitä, että jos matkailijamäärät 

lisääntyvät kalastusta tulisi jollain tavalla rajoittaa lisää. 

Kuitenkin olisi turvattava paikallisten mahdollisuus kalastaa 

samoilla, perinteisillä alueillaan.  
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Kuva 6: Kalastajia Tenolla. 20.7.2011. M-RJ 

Haastateltavien mukaan Tenon matkailukalastus on liian 

saalispainotteista. Saalipainotteinen elämäntapa sekä resurssien 

hyödyntäminen siten, ettei paikallinen pysty enää samaa aluetta 

käyttämään, koettiin erityisen hankaliksi ja periaatteellisiksi 

ongelmiksi. Samoin on nähtävissä, ettei kalastuskulttuuri, joka 

liittyy matkailuun ole samanlaista kuin paikallisilla. Osa 

haastateltavista koki, että tasapainoa paikallisten kulttuuristen 

käsitysten kanssa ei ole saavutettu. Haastateltavien kokemus 

matkailijoiden saalispainotteisesta asenteesta on mielenkiintoinen, 

koska matkailukalastajat itse eivät koe Tenolla kalastamista 

saalispainotteiseksi vaan itse asiassa pitivät tärkeinä rentoutumista 

ja perinteitä (Soppela 2009: 43). Haastateltavat kokivat, etteivät 

matkailijat nauti kokonaisuudesta vaan keskittyvät tulosten 

saamiseen. Kalastus on siten vapaata, ettei ole olemassa 

saaliskiintiöitä vaan kalastusta rajoitetaan vain ajallisesti. 

Utsjoella matkailukalastus on keskittynyt yhteen lajiin, loheen, ja 

metsästys riekkoon. Luonnosta ottamista ja sen kestävyyttä 

kuvailee hyvin H10MSA: 

Koska sitähän ei luonto kestä jos tämmösessä luonnossa on 

tuhat erämiestä. Ja saati sit ne että monia tuhansia joitten 
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lähtee siitä että saalista pitää tulla mahdollisimman paljon. Ja 

ei ihmisten ahneudelle ei ole minkäänlaista rajaa. (H10MSA) 

Matkailijat käyttävät usein kylien lähialueita, joista paikallinen 

joutuu siirtymään kauemmas tai huonoille kalapaikoille. 

Erityisesti mökkikylien ja mökkien läheisyydessä on tungosta, ja 

kalastusoikeuksien laajentuminen sivujokiin on lisännyt painetta. 

Ruuhkaisilla paikoilla paikalliset joutuvat odottamaan omaa 

vuoroa samaan tapaan kuin matkailijatkin tai tyytymään siihen, 

että kalaa saa samasta kohtaa vähemmän. H13NSA kuvaa hyvin 

kalastusmatkailijoista aiheutuvaa harmia:  

M-RJ: Entä mikä ois semmonen huonoin tai häiritsevin asia? 

H13NSA: No kesäaikaan välillä tuolla Tenolla on liikaa väkeä 

just niillä omilla kalapaikoilla että. 

M-RJ: Niin teidän kalapaikoilla? 

H13NSA: Niin meidän siis kyläläisten omilla kalapaikoilla. 

Että kyläläiset eivät pääse kalaan samalla tavalla kuin joskus 

aiemmin. 

Nurinkurista asiassa on se, että on myös tunturijärviä, joiden 

kalamitat ovat pienentyneet, koska niissä ei kalasteta. Kuitenkin 

asia kiteytyy siihen, kenellä on oikeus käyttää ja hyödyntää 

vesistöjä ja maa-alueita ja mikä elinkeino tai kuka väistyy, kun 

tila ja maa käyvät vähiin. Kestävyyden kannalta oleellista olisi 

paikallisten elinmahdollisuuksien huomioiminen 

luonnonresursseja käyttäessä.  

Utsjoella on ongelmana myös oikeuksien siirtyminen 

ulkopuolisille. Kun myydään maita, omistusperusteisia 

kalastusoikeuksia siirtyy maiden mukana. Ulkopaikkakuntalaisten 

maan ostaminen, rakentaminen ja palveluiden myyminen koettiin 

ikävänä sen vuoksi, että suurin osa matkailusta saadusta tulosta 

valuu muualle. Ongelmaksi nähtiin myös se, että myydään maata, 

mikä johtaa oikeuksien menettämiseen ja siirtymiseen 

matkailijoille. Samoin rantarakentaminen ja mökit tuovat oman 

haasteensa ja lisäävät edelleen painetta. Esimerkiksi voi olla 
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hyvin vaikea kalastaa samassa paikassa, jossa on toisen mökki 

ilman, että syntyy riitaa kenelle kalapaikka kuuluu.  

Haastateltavien mukaan kalastuksessa ilmenee ongelmia myös 

harmaaseen talouteen liittyen, kun matkailijoita soudetaan ilman 

verokorttia. Silloin voi tarjota halvempia palveluita, mutta se vie 

asiakkaita lakia noudattavilta soutajilta ja voi aiheuttaa ongelmia 

onnettomuustilanteissa. Ilman verokorttia soutaminen vähentää 

myös matkailusta saatavia verotuloja kunnalle. Lain harmaalla 

alueella liikutaan myös silloin, kun paikalliset rekisteröivät 

veneitä matkailijoille omalla nimellään. Näin he pääsevät 

soutelemaan ilman paikallista palveluntarjoajaa, eikä venettä 

tarvitse vuokrata Utsjoelta
3
. Palveluiden tekeminen matkailijoille 

liittyvät väärtisuhteisiin (ks. Länsmanin 2004).  

Utsjoen metsästysmatkailuun liittyy haasteita, koska se pohjautuu 

paikallisten kanssa samojen resurssien ja alueiden 

hyödyntämiseen. Metsästysmatkailu koettiin liian 

ammattimaiseksi ja lupaprosessia kankeaksi, koska se ei ota 

sääolosuhteita ja pesintäaikaa huomioon. Useat haastateltavat 

kertoivat, etteivät itse ole metsästäneet riekkoja pariin vuoteen 

heikkojen kantojen vuoksi. Siksi koettiin erikoisena se, että 

matkailijoille myytiin lupia, eikä lupamyynnissä oteta riittävästi 

huomioon poikueiden ikää vaan riekon poikaset saattavat olla 

hyvinkin pieniä metsästyksen alkaessa. Osa näkikin, että 

metsästys tulisi rauhoittaa pidemmäksi aikaa sekä matkailijoilta 

että paikallisilta. Osa suhtautui kriittisesti myös asepyyntiin, joka 

eroaa oleellisesti perinteisestä ansapyynnistä muun muassa 

tehokkuuden vuoksi.  

Riekonpyynnissä ongelmana on myös koirien käyttö, joka 

aiheuttaa harmia poronhoitajille. Porot pelkäävät koiria, ja siten 

ne eivät viihdy samoissa paikoissa, joissa metsästetään koirien 

kanssa. Metsästäjät koirineen saattavat ajaa tahtomattaankin porot 

                                                           

 
3
 Utsjoella käytetään perinteistä Tenon venettä, joka on matala, mutta pitkä ja 

sopii nimenomaan Tenon luonnonoloihin. Muunlaisia veneitä ei saa käyttää. 
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pois hyvästä laidunpaikasta, lumesta vapautuneesta alueesta tai 

hajottaa kootun tokan. Metsästäjät koirineen saattavat myös eksyä 

porojen keräysaitoihin. Metsästys katsottiinkin toimivan 

paremmin pienimuotoisena. Haasteellista tilannetta kuvastaa 

hyvin H14MSA sitaatti metsästysmatkailusta: 

Moni kehhuu että hällä on porovapaa koira. Voi olla. Tiiätkö 

mikä siinä on ongelmana? Meijän porot ku ei ole koiravapaita. 

Ne ei. Porot ei tiiä että tuota koiraa ei tartte pelätä ja tuota 

koiraa pitää pelätä. (H14MSA) 

Metsästäminen moottoriajoneuvoja käyttäen oli toisen 

haastateltavien mielestä ikävää, toisten mielestä kannatettavaa. 

Moottoriajoneuvot muuttavat luontoa, joten osa koki, että 

useamman päivän kävellen tehtävät retket olivat suotavampia. 

Samoin metsästystä olisi valvottava ja pyrittävä ohjaamaan 

matkailijat alueelle, joissa heistä (ja koirista) ei ole häiriötä. 

H9NSA kuvaa hyvin metsästykseen liittyviä ongelmia: 

… Jos riekon poikueet on myöhässä ja sitten ku alkaa 

metsästys ja itekki käyt hillajänkällä ja näät ettei ne poikaset 

vielä edes lennä ni eihän niitä pitäis tulla heti ampumaan 

siitä.… Minusta se pitäis olla niinku tarkemmin ja ne Villin 

Pohjolan tyypit ku myy lupia ja ovat sopineet koko kesän 

reissut tänne ni ne ei sitten päätä kuinka paljon  niitä lupia 

sinne tarvitaan. Eikä ne tyypit välttämättä edes käy täällä. 

Että se on vain business heille eikä ole mitään väliä että miten 

meidän riekkokannat käy. Että se ei ole kyllä oikein. (H9NSA) 
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8 Kulttuurisen kestävyyden pilarit 

Jatkuvuuden käsite nousi aineistosta pilareiden yhteydessä, ja se 

tarkoittaa samaa kuin kestävyys. Pilarit kuvastavat, miten 

kestävyys ja jatkuvuus on mahdollista toteuttaa. Jatkuvuus on 

siten yläkäsite muille pilareille, jotka kuvastavat miten muutoksen 

ja jatkuvuuden dynamiikka muodostuu. Pilarit ovat: 

1. Kestävät matkailutuotteet: paikallisuus, laadukkuus, totuudenmukaisuus  

2. Paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen  

3. Matkailun hallinta ja rajoittaminen  

4. Yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen.  

Esittelen seuraavaksi haastateltavien ajatuksia jatkuvuudesta, ja 

sen jälkeen käsittelen tarkemmin pilareita. Haastateltavien 

mukaan jatkuvuus merkitsee tasapainoa muutoksen ja säilymisen 

välillä. Se on muuttumattomuutta, muttei pysähtyneisyyttä. 

Jatkuvuus tarkoittaa muutoksesta huolimatta olevaa pysyvyyttä ja 

perinteiden säilymistä. Jatkuvuutta voi kuvata myös pieneksi 

muutokseksi hallitussa ympäristössä. Kehittäminen ei siten 

välttämättä tarkoita lisäämistä, täysin uusia asioita tai 

innovatiivisuutta, joka hävittää alkuperäisen. Esimerkiksi 

perinteisiä pyyntimenetelmiä, kuten kulkutusta, kehitetään siten, 

että sen alkuperäisyys säilyy. Silti muuttumattomuus ei tarkoita 

museoimista ja ylisuojelua, jossa saamelaisten oletetaan 

muuttavan takaisin kota-asumuksiin.  

Samoin kulttuurin jatkuvuuteen liittyy se, että paikalliset pystyvät 

elämään kulttuurinsa mukaisesti. Esimerkiksi jos seidat ovat 

edelleen käytössä, matkailijoiden vierailu seidalla voi häiritä 

paikallisten seitaperinteiden mukaista toimintaa. Jatkuvuus on 

osaltaan luontaiselinkeinojen jatkuvuuden ja 

elinmahdollisuuksien turvaamista. Haastateltavien mukaansa on 

turvattava kalakantojen säilyminen siten, että tulevillakin 

sukupolvilla on mahdollista niitä hyödyntää ja kalastuksen kautta 

hankkia elantoa. Samoin perinteisten kalastusmuotojen 

turvaaminen nähtiin oleellisena osana arvojen jatkuvuutta. 

Haastateltavien mukaan esimerkiksi paikallisten suvun 
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maidennäkökulma ja poronhoito on turvattava 

matkailukehityksessä. Kulttuurin jatkuvuuteen liittyykin se, että 

kehittäminen ja kehitys tarkoittaisivat jotain muuta kuin jatkuvaa 

ja kasvavaa uusien alueiden hyödyntämistä. Haastateltavien 

mukaan alueiden käyttöönoton vaatimusten kierre olisi saatava 

katkaistua. Luottamuksen kasvattamiseksi olisikin tärkeää pysyä 

sovituissa alueissa tarpeeksi pitkän ajan.  

Matkailu voi toimia myös jatkuvuuden takaajana. Perinteet voivat 

säilyä paremmin, kun niillä on uusi funktio. Esimerkiksi 

tarinoiden äänittäminen ja takkaporovaellukset voivatkin olla 

enemmin säilyttäviä kuin tuhoavia. Tätä kuvastaa hyvin 

H17NSUO:n sitaatti: 

Että että tuota siinäki on se ettei nykyään enää tarvi 

poromiehet ite omien tarvaroitten ite paikasta siirtymistä 

varten poroa. Mutta säilyy se perinne kuinka se kuinka se 

niinko poro taamataan. (H17NSUO) 

8.1 Kestävät matkailutuotteet: Paikallisuus, 

laadukkuus ja totuudenmukaisuus 

Kestävässä matkailutuotteessa on oleellista kulttuurin esittämisen 

totuudenmukaisuus ja virheettömyys. Kestävä kehitys on sellaista, 

joka tukee ja vahvistaa paikallisten identiteettiä (ks. Rannikko 

1999). Haastateltavat olivat verrattain yksimielisiä siitä, että 

matkailussa ja matkailutuotteissa tärkeitä ovat laatu, paikallisuus 

ja totuudenmukaisuus. Se on vastakohta halpatuontimaissa 

valmistetuille tuotteille, jotka esittävät paikallisia tuotteita. 

Aineistosta nousi esille se, että paikallisuuteen liittyy myös 

laadukkuus, jonka läpileikkaavana teemana olivat aidot tuotteet, 

ja joiden vastakohtana voi nähdä kopiot ja halvat jäljitelmät. Siten 

ei ole tarkoituskaan tehdä massamatkailutuotteita vaan 

laadukkaita ja korkeatasoisia matkailutuotteita. Haastateltavat 

kokivat, että paikallista kulttuuria voisi matkailussa tuoda 

enemmän esille ja kertoa, mitä utsjokelaisuus ja saamelaisuus 

tarkoittavat ja ovat tarkoittaneet. Vaikka puhutaan 

paikallisuudesta, se ei saisi haastateltavien mukaan tarkoittaa 
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saamelaisuuden ylikorostamista, vaan tasapainoista ja järkevää 

suhtautumista. Paikallista kulttuuria voisi tuoda esille esimerkiksi 

Välimaan vanhan tilan kautta. Käsityötä voisi tuoda lähemmäs 

matkailijaa esimerkiksi käsityönäytöksillä ja tuoda esille, mitä 

saamelainen kulttuuri oikeasti on.  Kalastuksen osalta 

paikallisuuden lisääminen voisi olla esimerkiksi kalastuksen 

laajentuminen pelkästä lohesta muihin kaloihin. Samoin tulisi 

myös välttää sitä, että puhutaan esimerkiksi markkinoinnissa 

saamelaisuudesta ja saamelaisesta kulttuurista tuotteena tai asiana, 

jonka voi tuotteistaa matkailijoille. 

Paikallisuuteen liittyy myös muutoksen luonne ja 

saamelaiskonteksti. On tärkeään, että kulttuurin muutos ja 

soveltaminen tapahtuvat paikallisten ja osallisten ehdoilla ja 

heidän arvomaailmansa mukaisesti ilman, että he joutuvat 

muuttamaan merkittävästi omaa elinpiiriään ja kulttuurin arvot 

säilyvät. Tulkintani mukaan esimerkiksi suvun nautinta-alueiden 

käyttöönotossa jokamiehenoikeuksien kautta olisi tullut 

paremmin huomioida paikallinen perinteinen alueidenkäyttömalli. 

Kun kehittäminen tapahtuu saamelaisen maailmankatsomuksen 

raamissa, saamelaiskulttuuri ja arvojen säilyminen on mahdollista. 

Siten se raami on otettava paremmin huomioon 

kehittämissuunnitelmissa, tavallaan etuotto-oikeutena, jonka 

edelle eivät mene esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten oikeudet tai 

hypoteettinen tulojen lisääntyminen.  

Totuudenmukaisuus liittyy alkuperän kertomisen lisäksi 

harhaanjohtamisen ja tarinoiden vääristelemisen välttämiseen. 

Haastateltavat pitivät tärkeänä, että esimerkiksi tarinaperinteen 

hyödyntäminen tehdään siten, että tarinoilla on yhteys paikkaan, 

henkilöön tai tuotteeseen, josta se kertoo. Vaikka tarinoita on 

perinteisestikin ollut sallittua värittää tietyllä tavalla, niillä on 

oltava yhteys kohteeseen. Monet haastateltavat pitivät tärkeänä 

myös sitä, että tarinan kertoja on paikallinen eikä muualta 

Suomesta muuttanut henkilö. Siten myös tarinankertojalla on 

yhteys tarinaan ja tarinan paikkoihin. H6NSUO käyty dialogi 

kuvastaa hyvin aineistoa: 
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M-RJ: Saisko näitä tarinoita liittää matkailutuotteisiin tai 

palveluihin?   

H6NSUO: Joo. Jos ne ihan oikeasti on tavallaan kytköksissä 

siihen. En mää tiiä oisko siinä mitään järkee että jollain 

tarinalla markkinoidaan jotain ihan muuta asiaa vaan sillä 

illolla että se on. Miten sen nyt selittäis.    

… 

M-RJ: Ei sais olla keksitty?   

H6NSUO: No ei. Rovaniemelläki on semmosia... Niin. Tässä 

on kuoppa, siinä on varmaan ollu jotain piruja tanssimassa 

jossain, just sen näköinen kuoppa no. En mää, ei semmonen 

kuulostaa ihan järjettömältä.    

Haastateltavien mukaan myytävien matkailutuotteiden 

oikeudenmukaisuus nähtiin paikallisuudesta lähtevinä tuotteina ja 

uusiutuvina materiaaleina. Useiden mukaan matkailijoille 

myytävät tuotteet olisi hyvä olla kestotuotteita ja käyttöesineitä, 

esimerkiksi sellaisia tuotteita, joista on hyötyä talvella 

matkustaessa, Utsjoella ollessa. Samoin paikalliset ja uusiutuvat 

materiaalit tarkoittivat monen mielestä esimerkiksi porosta 

ylijäävien osien hyödyntämistä, kuten luita, sarvia ja nahkaa. 

Matkamuisto voi olla myös lihaa, kalaa tai pienoismalleja. 

Haastateltavat kertoivat myös, mitä eivät toivo hyödynnettävän 

matkailutoiminnassa, esimerkiksi luonnonvaroja, perinteisiä 

pyyntimenetelmiä (kulkutus eli ajoverkkopyynti), lähihillajänkiä 

ja pyhää Ailikas-tunturia on suojeltava. 

Kestävässä saamelaismatkailussa on tärkeää saamelaisten 

osallisuus ja symbolien hallinta. Paikalliset materiaalit ja tekijät 

olivatkin useimmiten haastateltavien vastaus kysymykseen, 

millaisia tuotteita matkailijoille voisi valmistaa. Haastateltavien 

vastauksissa vaihteli kuitenkin se, mikä ajateltiin paikalliseksi 

käsityöksi. Toisille paikallinen käsityö tarkoitti utsjokelaista 

käsityötä, joka on tehty paikallisista materiaaleista Utsjoella. 
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Toisille se tarkoitti saamelaista perinteistä käsityötä, joka ei ole 

enää saamelaista, jos sen tekee suomalainen. Sámi duodji
4
 on 

siten vain saamelaisille tarkoitettu ja sovelias, eikä suomalaisen 

tekemänä käsityötä saisi markkinoida sámi duodjina. Tähän liittyy 

myös totuudenmukaisuuden vaatimus eli kerrotaan myydessä ja 

markkinoidessa rehellisesti, kuka tuotteen on valmistanut ja missä. 

Perinteiseen saamelaiseen käsityöhön liittyy myös se, että sen 

perinteeseen ja malleihin on perehdyttävä ja tehtävä käsityötä 

niiden mukaisesti eikä huolimattomasti. Saamelaiseen 

käsityöperinteeseen liittyy paljon tietoa, joten tekijällä on myös 

vastuunsa. Osan haastateltavien mukaan suomalaisen on 

mahdollista tehdä sámi duodjia, jos noudattaa siihen liittyviä 

sääntöjä ja malleja.  

Haastateltavien mukaan suomalaiset voisivat tehdä käsityötä, 

jossa olisi esimerkiksi vaikutteita saamelaisuudesta tai 

saamelaisesta käsityöstä, mutta sitä markkinoitaisiin ja myytäisiin 

suomalaisena, lappilaisena tai utsjokelaisena (ei sámi duodjina). 

Eli tehtäisiin samankaltaisia tuotteita, samoilla periaatteilla, mutta 

eri tavalla. Tämä liittyy myös kunnioitukseen, sillä muotojen ja 

perinteen hyödyntäminen osoittaa sen arvostamista. Suomalaiseen 

käsityöhön ei ole tarvetta lisätä saamelaisuuden leimaa vain 

eksoottisuuden takia, koska perinteestä pystyy myös 

ammentamaan paljon, ottamaan vaikutteita ja tekemään 

matkailijoille mielenkiintoisia palveluita tai tuotteita. Näitä 

seikkoja kuvastaa hyvin H11MSUO:n sitaatti: 

Ei suomalainen voi tehdä saamelaista. Mutta tuota kyllä saapi 

jos on hyvä käsityöntekijä, ei siltä voi kieltää mitään 

tekemästä. Mutta sitten se ei oo tavallaan saamelaista. 

(H11MSUO) 

Toisaalta aito sámi duodji vaatii useita työtunteja ja vaivannäköä, 

mikä nostaa tuotteiden hintaa. Erään haastateltavan mukaan 

                                                           

 
4
 Sámi duodji tarkoittaa kaikkia saamelaisen käsityön muotoja (Linkola ja 

Penna-nen 2000: 185). 
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tuotteet saattavat myös olla sellaisia, jotka sopivat paremmin 

utsjokelaiseen kotiin kuin eteläsuomalaiseen (esim. värien käyttö). 

Siksi onkin oleellista hiukan soveltaa ja modernisoida perinteistä 

käsityötä matkailuun, mutta sen on tapahduttava saamelaisten 

ehdoilla, heidän ideoimana ja tekemänä. Tärkeää on myös se, että 

tekijä saa todellisen korvauksen työstään. 

Paikallisuuteen liitettiin myös matkailualan koulutus, jota tulisi 

järjestää myös Utsjoella. Näin ei tarvitsisi lähteä etelään 

kouluttautumaan vaan voisi jäädä alueelle. Koulutuksen olisi 

tärkeää lähteä paikallisista tarpeista. Kun koulutetaan paikallisia, 

jotka ovat asuneet ja toimineet alueella, pystytään hyödyntämään 

olemassa olevaa tietotaitoa ja hiljaista tietoa. Siten koulutuksen 

hyöty palautuisi Utsjoelle, ja se saattaisi parantaa myös Utsjoen 

nuorten työllisyyttä. 

Haastateltavat pitivät kirkkotupia (ks. kuva 7) malliesimerkkinä 

laadukkaasta, paikallisesta ja totuudenmukaisesta kohteesta. 

Kirkkotuvissa keskeistä on historiallinen ja totuuteen pohjautuva 

kirkkotupien käytöstä jaettava tieto oppaan ja esitteiden avulla. 

Lisäksi yhdessä tuvista on käsityöyhdistyksen myymälä, jossa 

myydään utsjokelaisten tekemiä töitä ja tuotteita. Kirkkotupien 

yhteydessä on myös Utsjoen seurakunnan lähetyskahvila, jonka 

työntekijät ovat vapaaehtoisia ja jonka tuotto kohdistetaan 

lähetystyöhön. Toisaalta juuri lähetystoimintaan kaikki 

haastateltavat eivät suhtautuneet suopeasti, mutta mahdollisuuksia 

nähtiin muun muassa niiden tapahtumakäytössä, esimerkiksi 

markkinoiden muodossa.  
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Kuva 7: Kirkkotuvat: vas. kahvila, oik. käsityömyymälä, keskellä tupia. Kirkko 

sijoittuu kahvilasta vasemmalle, tien toiselle puolen. Mantojärvi (Máttajávri) 

sijoittuu tupien oikealle puolelle. 9.7.2011. M-RJ 

8.2 Paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen 

Kunnioitukseen ja arvostukseen liittyvissä teemoissa aineisto on 

hyvin monipuolinen, ja nämä teemat toistuivat usein 

haastatteluissa ehtona tai perusteluna. Haastateltavien mukaan 

matkailuteollisuuden ja matkailijoiden kunnioittava 

käyttäytyminen on oleellista, esimerkiksi kulttuurin 

hyödyntämisessä on tärkeää paikallisten kulttuuriarvojen 

kunnioittaminen (ks. Viken & Pettersson 2007). Kulttuurin 

hyödyntämisessä ja esittämisessä on merkityksellistä, että se 

tehdään saamelaisten ehdoilla. Tärkeää onkin haastateltavien 

mukaan sellaista saamelaisuuden esilletuomista, joka ei halveeraa 

tai loukkaa. Se, mikä on kunnioittavaa, vaihtelee haastateltavan 

mukaan. H6NSUO:n sitaatti on hyvä esimerkki tähän liittyvästä 

ajatuksesta: 

Niin kauan kuin niitä järkevästi käytetään ja ollaan ja 

toimitaan fiksusti ni se on ihan hyvä asia. (H6NSUO) 
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Kunnioittaminen ja arvostaminen liittyvät myös kokemukseen 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Esimerkiksi haastateltavien 

mukaan kunnioittamiseen liittyy matkailun sopeutuminen 

paikallisiin koodeihin, uskomuksiin, periaatteisiin, perinteisiin ja 

arvoihin. Myös laajojen mytologisten alueiden käyttöön ottoon 

tulisi suhtautua tietyllä varauksella ja varovaisuudella, koska 

mytologisista alueista ei ole perinteisesti kerrottu ulkopuolisille ja 

siten rajoitettu alueiden käyttöä. Kunnioittaminen ja arvostaminen 

tarkoittavat myös yhteisön huomioonottamista, jolloin ei rikota 

paikallisia perinteisiä arvoja ja sääntöjä tai hyviä tapoja. 

Haastateltavat toivoivatkin asenteellista muutosta, jolloin 

matkailijat ”käyttäytyvät ihmisiksi”, eivätkä jätä itsestään 

merkkejä luontoon.  

Lapin matkailu nojaa suomalaisiin ja länsimaalaisiin näkemyksiin 

ja ajatusrakenteisiin. Tilanne on haasteellinen kulttuurin ja 

arvojen jatkuvuuden kannalta. Tähän liittyy esimerkiksi suvun 

nautinta-alueiden kunnioitus ja huomioiminen. Se tarkoittaa sitä, 

ettei jokamiehenoikeuksien nojalla liikuta luonnossa vapaasti, tai 

ei toimita matkakohteessa siten, miten on periaatteessa 

mahdollista, vaan mikä on paikallisten arvojen mukaista, ja siten 

kunnioittavaa.  

Haastateltavien vastauksia siihen, mikä on epäkunnioittavaa tai 

väärää, olivat useimmiten halveeraus, virheellisen kuvan 

antaminen ja lapinpuvun käyttö, jos suomalainen käyttää pukua 

ilman yhteyttä saamelaiseen kulttuuriin. Lapinpuvun käyttöön 

liittyen haastateltavat puhuivat kunnioittavasta ja arvostavasta 

asenteesta. Saamelaisille kyse on arvokkaasta vaatteesta, jota on 

käytettävä oikein. Haastateltavien mukaan puvun käyttöön 

liittyvää perimätietoa on kunnioitettava. Lapinpuvun käyttö 

matkailutoiminnassa on tehtävä alusta alkaen oikein. 

Kunnioittava ja arvostava puvun käyttö on myös sitä, että sitä 

käyttävät sellaiset henkilöt, joille se on luonnollista ja itsessään 

aidosti arvokasta, eikä sitä käytetä vain matkailijoille esittämisen 

tai esiintymisen vuoksi.  
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Haastateltavat liittivät kulttuurielementtien kaupallistamiseen 

kunnioittamisen, joka nähtiin vastakohtana kulttuurin ja 

paikallisten ihmisten loukkaamiselle ja hyväksikäyttämiselle. 

Saamelaista perinnettä kohtaan on osoitettava kunnioitusta ja 

arvostusta, esimerkiksi mistä perinne ja elementit ovat tulleet ja 

miten niitä on aikaisemmin käytetty. Paikallisuuden kunnioitusta 

osoittaa esimerkiksi nutukkaiden käyttö samassa kontekstissa 

kuin ennenkin tai saamelaisen käsityön tekemistä perinteisten 

mallien mukaisesti. Kunnioittavalta ei toisaalta ole, jos 

suomalainen soveltaa perinnettä vapaasti oman näkökulmansa 

mukaan. Saamelaisuuden hyväksikäyttö ja esimerkiksi 

markkinointi lapinpuvulla on enemmin loukkaavaa kuin 

kunnioittavaa. Tärkeää onkin, että paikallisilla on mahdollista 

säilyttää arvokkuutensa ja itsearvostuksensa muutoksesta 

huolimatta. Keskeinen kysymys tässä suhteessa onkin, missä 

menee raja riiston ja hyödyntämisen välillä? 

Haastateltavat kokivat kunnioituksen puutteena tilanteet, joista 

heille tulee paha mieli, mutta he eivät aina osanneet kuvata 

loukkaavaa tilannetta tarkemmin. Tulkitsen, että nämä tilanteet 

voivat olla sellaisia, joissa saamelaisuuteen liittyviä elementtejä 

linkitetään tematiikkaan tai tuotteisiin, jotka eivät todellisuudessa 

liity saamelaisuuteen mitenkään. Näin kuitenkin annetaan 

matkailijoille ymmärtää, että kyse on saamelaisesta henkilöstä tai 

tuotteesta. Kunnioitus on siis huomioonottavaa käyttäytymistä ja 

asennetta.  

Useat haastateltavat nostivat esille tyylikkään ja asiallisen 

kulttuurin hyödyntämisen ja esittämisen matkailussa. 

Mielenkiintoista on se, että pitkäänkin Utsjoella asuneet eivät 

välttämättä ymmärtäneet tai tienneet miksi tietty käyttäytyminen 

on loukkaavaa ja rajojen tekeminen saatettiin kokea 

ahdasmielisyytenä tai kiihkosaamelaisuutena. Esimerkiksi 

H8MSUO hyväksyy lapinpuvun käyttämisen markkinoinnissa, 

vaikkei itse haluakaan pukua käyttää.  

Asiallisesti käytettynä ni minun mielestä ei oo estettä sille. 

Mutta jälleen silleen niinku mä sanoin ne on 
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herkkännahkaisia tälle asialle. Mutta ei se saamen puku musta 

saamelaista tee. Enkä mä tiiä halu-aisinko mä ees keikuilla 

siinä puvussa sinänsä mut jos sitä käytettiin Rovaniemellä 

esimerkiksi avajaisissa käytettiin niinku mainosjuttuna, 

kikkana, ni kenenkä leipää se nyt söi pois. (H8MSUO) 

8.3 Matkailun hallinta ja rajojen luominen 

Yksi ratkaisu aiemmassa luvussa mainittuihin ongelmiin saattaa 

löytyä matkailun ja matkailijoiden hallinnasta ja rajojen 

luomisesta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tunturien 

rauhallisuuden säilymisen, häiriöiden minimoimisen ja toisaalta 

herkän maaston kulumisen estämisen. Haastateltavien mukaan oli 

tärkeää, että tunturit säilyvät ruuhkattomina ja luonto puhtaana. 

Haastateltavat toivoivat Utsjoen matkailun olevan sellaista, joka 

ei tuhoa kulttuuria tai luonnonympäristöä. Matkailijan tulisi olla 

enemmin sivustakatsoja kuin aktiivinen toimija tai muutoksen 

tuoja. Tähän liittyy myös se, että Utsjoen kirkonkylän 

omaleimaisuus ja pienen kylän henki toivottiin säilyvän. 

Ympäristön ja kulttuurin säilymiseen liittyy myös 

turvallisuudentunteen aspekti, joka saattaa rikkoutua 

matkailijoiden lisääntyessä.  

Matkailutoiminnassa onkin luotava tietyt rajat ja 

hallintamekanismit, koska esimerkiksi Hall (2008) mukaan vapaa 

markkinatalous ei yksistään pysty saavuttamaan kestävyyttä. 

Lisäksi kaiken kaikkiaan rakentaminen ja kehittäminen on 

lähdettävä paikallisista tarpeista ja lähtökodista, eikä ulkopuolisen 

kuten esimerkiksi matkailijan. Tilanteen monimutkaisuutta 

kuvastaa hyvin H16MSA sitaatti: 

Kuitenkin sata vuotta ja se on osottanu sen että se toimii että 

sillä voi selvitä. Jotku saa toimeentulonsaki siitä että sen ei 

kyll pitäis väisty-mään uuden kokeilun tieltä että jos joku 

keksii jonku valtavan hienon idean että tehhään tämmönen ja 

tämmönen, rakennetaan tuommonen ja tuommonen systeemi 

mutta porotalous joutuu kärsimään, mutta so what, tästä voi 

tulla hyvä juttu.(H16MSA) 
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Haastateltavat näkivät ja kokivat matkailun luontoa, maata, 

perinteitä, resursseja ja luonnonvarantoja käyttävänä ja 

hyödyntävänä elinkeinona. Se mikä on matkailijalle huvia, on 

paikalliselle ruokaa tai tuloa. Kaupallistamisprosessissa on oltava 

mukana myös hallintajärjestelmiä. Haastateltaville alueen 

ekologisesti kestävä käyttö oli tärkeää. Matkailun toivottiin 

olevan sellaista, joka ei tuhoa luontoa tai jotain tiettyä 

luonnonvaraa. Luonnolle ei saa tehdä pysyviä vaurioita tai 

muutoksia. Haastateltavat pitivät tärkeänä luonnonympäristön 

käytön oikeaa mitoittamista ja tarkkaa suunnittelua. Esimerkiksi 

kalastussäädösten on oltava selkeitä, mutta rajoittavia. Ratkaisuna 

saattaa toimia pienimuotoinen luontomatkailu, joka on 

ympärivuotista, jottei matkailupaine kohdistuisi niin lyhyeen 

aikaan kuin nykyisin. Luonnosta ottamisen ja hyödyntämisen 

sijasta tulisi olla enemmän aineettomia elementtejä. Utsjoen 

matkailua olisi pystyttävä ohjaamaan ja suuntaamaan 

kokonaisvaltaisen elämyksen piiriin. Esimerkiksi tiedon 

jakaminen ja historiasta kertominen samalla, kun ollaan luonnossa 

(esimerkiksi kulttuuripolut) sekä elämysmatkailu, jossa 

näytettäisiin luontoa sellaisena kuin se on. Matkailijan tulisi olla 

enemmin (sivusta)katsoja kuin luonnosta ottava toimija. 

Vetovoimatekijöiksi olisikin tärkeää luoda aineettomia tekijöitä, 

luonnonvarojen käyttämisen sijasta. Kokemuksia ja elämyksiä voi 

luoda esimerkiksi revontulten, hiihdon tai lintubongauksen avulla. 

Käytännössä sitä kohti voidaan pyrkiä sellaisten 

kalastussäännösten kautta, joissa huomioidaan paikallinen, 

perinteinen kalastukseen liittyvä ajatusmaailma, joka ei keskity 

pelkästään saaliin maksimointiin tietyn ajan sisällä. H7MSA 

kuvaa hyvin näkemystään kalastusmatkailun kehittämisestä: 

Tällä mallilla se ei voi jatkua, sitä täytyy kehittää. Se täytyy se. 

Sen täytyy olla, mennä siihen oikeaan urheilukalastamiseen. 

Nautitaan siitä kalastamisesta eikä saaliista. Se on vähän, 

monella näyttää että saahaan ne kylmälaukut ja pakastimet 

täyttyy. Ku se ei vaan nauttia siitä kokonaisuudesta, 

kalastamisesta. Myös tämmösestä vesisateestakin nauttia. 

Täällä on oikia tilanne, nyt sattaa. (H7MSA) 
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Matkailukäyttö tulisi kohdistaa tietylle, sovitulle alueelle. 

Matkailun toiminnan keskittäminen tietyille alueille on järkevää, 

koska siten kuluminen ja luonnon hyödyntäminen tapahtuu 

tietyllä, rajallisella alueella. Elinkeinollisesta näkökulmasta 

matkailijoiden tulisi liikkua sellaisilla alueilla, joiden käytöstä ei 

koidu haittaa paikallisille tai heidän toimeentulolleen. Toisaalta 

osa haastateltavista toivoi, että matkailijoita ei ohjattaisi 

merkittävässä määrin samoilla alueille, joissa hekin liikkuvat, 

ruuhkan välttämiseksi. Haastetta tähän tuo se, miten selvittää 

missä paikalliset liikkuvat ja haluavat olla mieluummin rauhassa. 

H5NSUO kuvaa hyvin ruuhkattomuuden ja rauhallisuuden 

näkökulmaa: 

Että tykkään paljon olla paljon tunturissa, kävellä ja hiihtää. 

Se on tosi mukava ku siellä ei näe kettään ihmisiä.   Että 

Kevon reitillä jo joskus tuntuu … että siellä on jo ihan 

tungosta.(H5NSUO) 

Samoin metsästyksen valvonta ja ohjaaminen matkailijat alueille, 

joissa metsästäjistä koirineen ei ole häiriötä, on tärkeää. Ohjatulla 

luontomatkailulla voisi pyrkiä siihen, että matkailijat olisivat 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Näin matkailijat, jotka 

käyttävät luonnonresursseja, voitaisiin myös ohjeistaa alueille, 

joita paikalliset eivät käytä. Kalastuksen osalta tämä puolestaan 

tarkoittaisi kalastuksen alueellista rajoittamista siten, että se ei 

ulottuisi kaikkiin sivujokiin ja tunturijärviin, koska muutoin 

matkailijat hyödyntäisivät jonkin suvun nautinta-alueita tai omia 

kalastuspaikkoja. Kalakantojen suojeleminen ei haastateltavien 

näkökulmastaan tarkoita paikallisten kalastuksen lisärajoittamista, 

vaan enemmin matkailijoiden kalastuksen rajoittamista, vaikka 

toisaalta ainakin yhden haastateltavan mukaan myös paikallisten 

on osallistuttava talkoisiin esimerkiksi pyyntikautta lyhentämällä. 

Kalastukseen tarvittaisiinkin ”järkevät” säännöt, joiden sisältö 

vaihteli haastateltavien kesken. Toiset toivoivat kokonaisvaltaista 

rajoittamista, kun taas toiset saaliskiintiöitä. Metsästysmatkailun 

hallintaan liittyy lupamyynnin ja metsästyksen rauhoittaminen 

kantojen suojelemiseksi. Luvista saatavien voittojen sijasta olisi 

pystyttävä katsomaan kantoja ja pesintä-ajankohtaa. 
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Metsästysmatkailu on sinänsä haasteellisempaa, että kalastaessa 

kalan voi palauttaa takaisin veteen, mutta riekkoa ”ei voi ampua 

kumihauleilla ja sitten elvyttää” (H7MSA).  

Risteileviä polkuja ja kulumista syntyy verrattain nopeasti 

Utsjoen arassa luonnossa ilman, että matkailijat ohjataan tietylle 

alueelle esimerkiksi merkityllä reitillä, jossa matkailijat 

pääsääntöisesti kulkevat. Haastateltavat olivat verrattain 

yksimielisiä siitä, että jos luodaan matkakohde maastoon tai 

tunturiin, on samalla tehtävä merkitty polku tai luoda opaspalvelu, 

jonka piirissä matkailijat voivat vierailla paikalla. Samalla on 

huolehdittava tiedottamisesta ja opastauluista, jotta maasto ei kulu 

tai matkailijat eivät tietämättömyyttään tee muutoksia alueelle 

(esimerkiksi kirjoiteta seitaan nimiä).  

Toisaalta isojen reittien tekemistä kaikki eivät nähneet hyvänä 

kehityksenä, vaan rajoittaminen tarkoittaa myös sitä, 

että ”valtateiden” sijasta tehdään pienempiä, esimerkiksi 

rengasreittejä, joiden vaikutus ympäristöön ja luonnonrauhaan on 

pienempi. Pienien ympyräreittien lisäksi tarvitaan esteettömiä 

reittejä, joita voisivat hyödyntää eri-ikäiset ja -kuntoiset 

matkailijat. Toisaalta välttämättä uusia reittejä ei tarvita lainkaan 

vaan voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevia. Es-merkiksi 

nykyisistä reiteistä voi tehdä kulttuuripolkuja, joissa jaetaan tietoa 

samalla kun liikutaan luonnossa. Asiaa kuvaa hyvin H1MSA 

sitaatti: 

No minä ajattelen että se matkailu mitä täällä on ni pitäis 

ehdotto-masti olla ohjattua. Ja ja tuota. Ja se villimatkailu 

pitäi vähentää ja... (H1MSA) 

Tämä tarkoittaa sitä, että osa kunnan hankkeista ei ole 

haastateltavien mukaan kestäviä. Esimerkiksi panoraamareitti ja 

moottorikelkkareittisuunnitelma, joka kulkee Karigasniemeltä 

Utsjoen kirkonkylälle, ovat esimerkiksi poronhoidon kannalta 

ongelmallisia. Vaikka peri-aatteessa moottorikelkkareitistö on 

johdonmukainen päätelmä hallin-nasta ja matkailijoiden 

ohjaamisesta, se ei välttämättä toimi, koska moottorikelkkailun 
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sesonkiajankohtana porot luontaisesti pyrkivät kulkemaan 

pohjoiseen, jolloin tarvitaan porojen kulkua rajoittavia aitoja.  

Mielummin aina aita eessä. Mutta nyt siitä on rautatie 

pohjoiseen… Ni ne sitten sekottuu hetkessä ne porot. Niitä ei 

pysty erillään pitämää. (H4MSA) 

Yleisesti luonnonvarojen hallitsemattomasta hyödyntämisestä 

olisi siirryttävä hallintaan ja toimiviin lupajärjestelmiin. Hallintaa 

voisi toteuttaa myös esillä olevalla yksinkertaisella, mutta 

kattavalla ohjeistuksella, joka olisi yhdessä sovittu. Yksi 

haastateltavista kertoi, että hän oli nuorena ajatellut, että 

matkailijoille tulisi tehdä 10 käskyn taulu, johon olisi koottu 

sallitut ja kielletyt asiat. Se olisi nopeasti luettava ja omaksuttava 

eettinen ohjeistus, paikallisten toive, miten Utsjoella on soveliasta 

matkailla ja toimia. 

8.4 Yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen 

Viidenneksi ratkaisuksi kestävyyden ongelmiin nousi aineistosta 

yhteistyö matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden kesken sekä 

osallisuuden ja vuorovaikutuksen kasvattaminen. Yhteistyö 

matkailuyrittäjien kesken on oleellista, jotta pystytään yhdessä 

luomaan uutta, esimerkiksi ohjelmapalveluja, ja tekemään 

yhteismarkkinointia. Yhteistyötä pystyy konkreettisesti lisäämään 

organisoimalla yritystoiminta paremmin ja toimivammin ja 

luomalla keskitettyjä palveluita, joista saisi esimerkiksi varata 

mökin. Samalla on mahdollista järjestää kulttuuritoimintaa ja 

tapahtumia yhdessä, tai sovitussa aikataulussa. Yhteistyön yksi 

kulmakivistä on luottamus, ja siksi onkin tärkeää toimia 

johdonmukaisesti ja aidon yhteisöllisyyden hengessä, ja rakentaa 

toimiva keskusteluyhteys. Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat kuin 

silta eri ihmisten ja ryhmien välille. Sopiminen ja yhteistyö 

vähentävät asioiden kärjistymistä. Yhteistyön ja sopimisen 

tiivistää oivallisesti H7MSA: 

Kumminki se täytyy olla jonkulainen sopu, edes huono sopu. 

Muutenhan ei mikkään. Kaikki kärjistyy ne asiat. (H7MSA)  
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Haastateltavien mukaan on tärkeää, että asiat ja kehittämistoimet 

ovat yhteisöllisesti sovittu, jolloin eri intressit ja lähtökohdat 

sovitetaan yhteen. Osallisuuteen liittyy se, että paikallisten kanssa 

yhdessä sovitaan, missä matkailijat voivat liikkua ja toimia. Tämä 

tarkoittaa sitä, että paikallisia kuunnellaan ja osallistetaan. 

Esimerkiksi suvun nautinta-alueiden käytöstä sovitaan kyseisen 

suvun tai ryhmän kanssa ennen kuin sinne ohjeistetaan 

matkailijoita. Toisaalta jos alue on aktiivisessa käytössä, se 

rauhoitetaan vain kyseisen ryhmän tai ihmisten käyttöön.  

Osallisuutta voi parantaa myös siten, että kantaa kysyttäessä 

annetaan tarkat tavoitteet ja tiedot kaikkien tietoon. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kerrotaan ja suunnitellaan tarkasti, millä 

alueella ja milloin matkailijoita on. Samoin pyritään kertomaan, 

kuinka paljon heitä mahdollisesti olisi. Yleisluontoisiin 

suunnitelmiin on vaikea antaa vastausta, koska ne eivät 

välttämättä kuvaa tilannetta siten, että siitä pystyy arvioimaan 

todellisia ja kaikkia mahdollisia vaikutuksia. On siis yhdessä 

sovittava tarkat säännöt ja määrittelyt, ja pysyttävä niissä. 

Toisaalta on pystyttävä muuttamaan valmiiltakin tuntuvia 

suunnitelmia, jos todetaan, että siitä on haittaa perinteisille 

elinkeinoille (kalastus, metsästys, poronhoito). Näin pystytään 

varmistamaan se, että kehittämissuunnitelmista ei ole suurta 

haittaa ja että se on aidosti toimiva ja voidaan lisätä luottamusta 

myös esimerkiksi viranomaisiin. Yhdessä sopimisen 

vaikeusastetta nostaa se, että suvut ja ryhmät saattavat olla 

hyvinkin eri mieltä asioista.  

Edellä viitatessani osallisiin ja osallistamiseen, tarkoitan sillä 

paikallisia henkilöitä, erityisesti niitä, jotka käyttävät tai 

hyödyntävät itse alueita tai joiden nautinta-alueista on kysymys. 

Vaikuttamismahdollisuuksia ei pidä laajentaa paikallisten 

vaikutusmahdollisuuksien kustannuksella matkailijoihin tai 

esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisiin kalastajiin, vaikka he 

olisivatkin käyneet Utsjoella kaksikymmentä vuotta ja mieltävät 

itsensä paikallisiksi. Matkailijoiden toimesta neuvominen ja 

kehittämisideat saattavat paikallisesta tuntua epämiellyttäviltä, 
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joten päätöksenteko ja kuunteleminen olisi pysyttävä paikallisten 

käsissä. Muussa tapauksessa on myös vaikea toteuttaa jatkuvuutta 

ja arvojen mukaista päätöksentekoa. Haastateltavat pitivät 

vieraana sitä ajatusta, että virkamiehille tai poliitikoille annetaan 

liian suuri rooli, erityisesti jos he eivät ole utsjokelaisia. 

Esimerkiksi Utsjoen ja Inarin paikallislehdessä Inarilaisessa on 

ollut pysyvä kolumni RKTL:n
5
 työntekijällä, joka kirjoittaa Tenon 

kalastuksesta ja siihen liittyvistä toimista. Tämä häiritsi osaa 

haastateltavista, koska kyseinen henkilö ei ole asunut Utsjoella 

pitkään, mutta kirjoittaa asiantuntijana. Haastateltavat kokivat 

hänet ulkopuoliseksi, joka pyrkii antamaan kuvan, että tietää 

enemmän kuin paikalliset.  

Poronhoitajat ymmärtävät ja tietävät poron käyttäytymisestä ja 

liikkeistä. Tätä tietotaitoa on hyödynnettävä, koska he tietävät, 

missä porot ovat tai pitäisi olla tiettynä ajankohtana sekä milloin 

mistäkin toiminnasta on haittaa tai hyötyä. Ulkopuolisen voi olla 

vaikea ymmärtää poronhoitoon liittyvää syvällistä tietoa. Poroilla 

on omat kulkureittinsä ja poronhoitajilla omat järjestelmänsä ja 

tapansa hoitaa poroja. Tätä tietotaitoa ei tule väheksyä vaan 

suunnittelussa osallistaa ne henkilöt, joiden alueille ollaan 

kyseinen asia suunnittelemassa. Samoin poronhoitajat voisivat 

pyrkiä kertomaan tietotaidostaan laajemmalle, jotta päättävissä 

elimissä olevatkin ymmärtäisivät asioita paremmin eivätkä kokisi 

paliskunnan tai poronhoitajien vastustavan ”kaikkea kehitystä ja 

syyttä”. H4MSA kuvaa hyvin näitä ajatuksia: 

Ja minä ymmärrän ettei sitä voi ymmärtää koska joku 

kaupunkilainen se ei ole voinu ku kuva ja kynä käessä 

käsitellä näitä asioita ja sitä kautta se ymmärrys tullu. Mutta 

porotaloudessa on pakko niinku olla ja tietävät poron 

käyttäytymistavat ja luonnon erityispiirteet ja 

tämmmöset.(H4MSA) 

                                                           

 
5
 RKTL = Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
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Yhdessä sopimisessa on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, 

ketkä määritellään osallisiksi ja mitkä ovat heidän intressinsä. 

Esimerkiksi kirkkotupien hallintajärjestössä voi nähdä 

ulkopuolisia toimijoita. Tuvat ovat pääsääntöisesti sukujen 

omistuksessa, mutta järjestössä on edustajana myös kunta ja 

seurakunta. Haastetta tähän tuo se, että seurakunta pitää 

kirkkotuvilla lähetyskahvilaa, jonka tuotot kohdistetaan 

kansainväliseen lähetystyöhön. Päätäntävalta ei ole siten vain 

tupien omistajilla eikä tuloja jää alueelle muutoin kuin 

käsityömyymälästä. Tätä ristiriitaisuutta kuvastaa hyvin H12NSA 

sitaatti: 

No se on vähän ristiriitainen juttu ku ihmisethän ne omistaa 

yksityisesti. Ne tuvat. Ja siihen perustettiin yhdistys jossa 

pitää olla mukana kunta, jolla ei ole mitään tekemistä asian 

kanssa. Ja seurakunta taas käyttää hyödykseen oman 

tehtävänsä elikkä Missio Afrikassa jota minä en kyllä kannata 

tällaista toimintaa. (H12NSA) 
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9 Kohti kokonaisvaltaista kestävyyttä 

Yhteenvetona voi todeta, että aineisto ja sen analyysi osoittavat, 

että kokonaisvaltainen kulttuurisen kestävyyden määrittely on 

hedelmällistä ja tarkoituksenmukaista, erityisesti 

alkuperäiskansojen ja luontaiselinkeinojen piirissä elävien 

yhteisöjen näkökulmasta. Laaja kulttuurisen kestävyyden 

määrittely mahdollistaa sektorit ylittävän ajattelun, jolloin eri 

asioiden yhteydet toisiinsa on paremmin havaittavissa eikä ole 

tarpeellista luokitella ilmiötä liian kankeasti. Laaja ja 

kokonaisvaltainen kulttuurisen kestävyyden määrittely kattaa 

kaikki osa-alueet (taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen) ja 

siten pystyy toimimaan hedelmällisenä teoreettisena käsitteenä. 

Usein kestävyyden tutkimukset painottuvat ongelmien ja 

ratkaisujen määrittelyyn teorioiden pohjalta. Siksi tutkimukseni 

aineistolähtöiset pilarit tuovat tärkeän lisän teoreettisempiin 

näkökulmiin. Esittelen ensiksi etnografisesta tutkimuksesta esiin 

nousseita seikkoja ja niiden suhdetta teoriaan, palaan sen jälkeen 

tutkimuksen laajempiin huomioihin.  

Haastatteluaineistosta nousi esille, että utsjokelaisten 

asennoituminen matkailuun on suhteellisen myönteistä, vaikka 

siihen liittyy myös ongelmia. Matkailun historian käännekohta on 

ollut tien rakentaminen, jonka seurauksena matkailijamäärät 

kasvoivat 1950-luvulta alkaen. Tiettyä jatkuvuutta on kuitenkin 

nähtävissä, koska matkailu on painottunut koko historiansa ajan 

(lohen)kalastukseen. Myönteisinä seikkoina koettiin 

työmahdollisuuksien lisääntyminen ja palveluiden saatavuuden 

parantuminen matkailun myötä. Myös Beeton (2006) kuvasi 

matkailun moninaisia vaikutuksia työllisyysmahdollisuuksien ja 

infrastruktuurin parantumisen kautta. Siten utsjokelaisten 

kokemuksen matkailun vaikutuksista ovat samansuuntaisia kuin 

globaalisti on havaittavissa. 

Aineistosta nousi esiin myös erilaisia kulttuuriseen kestävyyteen 

liittyviä ongelmia. Saamelaisen perinteen hyödyntäminen on 

ongelmallista, kun käsityöperinnettä ja kulttuuripaikkoja 
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käytetään ja esitetään virheellisesti tai epäeettisesti. Sosiaaliset ja 

ekologiset muutokset puolestaan muodostuvat haasteellisiksi, kun 

ne tapahtuvat hallitsemattomasti ja suuressa mittakaavassa. 

Erityisesti identiteetissä, maailmankuvassa ja arvoissa tapahtuvat 

muutokset voivat muodostua ongelmallisiksi. Toisaalta 

kärjistymistä saattaa lisätä hallitsemattomuuden tunne sekä 

epäluottamus päättäjiä ja viranomaisia kohtaan. Kestävyyden 

ongelmina ovat myös maankäytön ja elinkeinojen ristiriidat, kun 

sukujen maat ja jokamiehenoikeudet ovat vastakkain, sekä muut 

elinkeinot kärsivät matkailutoiminnasta. Jokisen et al. (2009) 

tutkimus Leviltä ja Ylläkseltä on tuonut osittain samantapaisia 

ongelmia, jotka liittyivät erityisesti luonnon muutoksiin, 

rauhallisuuden tunteeseen, sosiaalisiin ongelmiin ja elinkeinojen 

välisiin ristiriitoihin. Myös Pettersson ja Viken (2007) toivat esille 

samansuuntaisia haasteita Saamenmaan matkailussa.  

Haastateltavat kuitenkin kokivat, että kestävyyteen liittyvät 

ongelmat voidaan ratkaista, ja he esittivät ajatuksia ja näkemyksiä 

matkailun kehittämiseksi. Olen muodostanut näistä neljä 

aineistolähtöistä pilaria. Pilareiden yläkäsitteenä toimii kestävyys 

ja jatkuvuus. Pilarit kuvastavatkin, miten jatkuvuuden ja 

muutoksen dynamiikka muodostuu ja miten niitä voi hallita. Siten 

jatkuvuuden takaamia keinoja on nähtävissä useissa kulttuurisen 

kestävyyden määritelmissä, esimerkiksi Hallin (2008) ja Sarkki 

(2009). Pilarit ovat:  

1. Kestävät matkailutuotteet: paikallisuus, laadukkuus, totuudenmukaisuus  

2. Paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen  

3. Matkailun hallinta ja rajoittaminen  

4. Yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen.  

Ensimmäinen pilari näkyy Rannikon (1999) ja Swarbrooken 

(1999) kestävyyden määrittelyssä, vaikka pilari on 

konkreettisempi verrattuna näihin määrittelyihin. Rannikon 

ajatuksena on tasapaino paikallisten kulttuuristen konseptien 

kanssa ja toisaalta Swarbrooke painottaa oikeudenmukaisuutta ja 

eettisyyttä. Toisaalta Länsmanin (2004), Magga (2007), 

Pettersson ja Viken (2007) tuovat esille saamelaisen kontekstin. 
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Heidän esille tuomien seikkojen ja aineiston välillä on 

yhtenevyyksiä, ja ensimmäinen pilari kuvastaa erityisesti 

utsjokelaista tilannetta ja kontekstia. 

Toinen pilari (paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen) 

ei näy kestävyyden määrittelyissä, vaikkakin se saatetaan kokea 

itsestään selvyytenä. Pettersson ja Viken (2007) viittaavat 

kulttuurin esittämisen olevan hyväksyttävämpää, kun 

matkailuteollisuuden ja matkailijoiden käyttäytyminen on 

kunnioittavaa. Toinen pilari on oleellinen osa kestävyyttä, koska 

sen kautta on mahdollista vähentää matkailun kielteisiä 

vaikutuksia ja lisätä matkailutoiminnan hyväksyttävyyttä. Toinen 

pilari onkin ytimeltään taustalla oleva asenne ja tahtotila, jotka 

osaltaan vähentävät esimerkiksi kulttuurin virheellistä esittämistä 

ja halveeraamista. 

Kolmas pilari (matkailun hallinta ja rajoittaminen) on selkeinten 

yhdistettävissä olemassa oleviin teorioihin. Hall (2008) korostaa 

säätelyä ja hallittua matkailusuunnitteluprosessia, jota hän kutsuu 

kestäväksi matkailusuunnitteluksi. Yhtenevyyksiä on nähtävissä 

neljännen pilarin ja Hallin matkailusuunnittelun välillä erityisesti 

hallintajärjestelmän ja tietoisuuden lisäämisen kohdalla. 

Neljännessä pilarissa on oleellista yhteisesti sovitut rajat, mitkä 

voi nähdä linkittyvän löyhästi Hallin strategiseen suunnitteluun. 

Utsjoen kontekstissa kyse on kuitenkin saamelaisten perinteisestä 

tavasta hallinnoida ja järjestää maa-alueiden ja resurssien käyttöä. 

Esimerkiksi suvun maiden jaosta on yhdessä sovittu ja 

sosiaalisesti ylläpidetty (Länsman 2004). Tähän liittyy myös 

Outilan (2009) esiin nostama ennakoiva maankäytönsuunnittelu 

sekä Pettersson ja Viken (2007) tärkeänä pitämä symbolien 

käytön hallinta.  

Neljäs pilari (yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen) on myös 

teorialuvussa vahvana. Osallisuus ja aito demokratia nähdäänkin 

usein kestävyyden tärkeimpänä seikkana (esim. Hall 2008, Sarkki 

2009). Neljäs pilari on tärkeä myös sen vuoksi, jotta tehdään 

paikallisesti toimivia ratkaisuja ja kehittämistoimia. Eri 
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näkökulmien yhteensovittamisella ja yhdessä sopimisella voidaan 

estää tilanteiden kärjistymistä.  

Jokaiseen pilariin liittyy taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia 

näkökulmia. Kulttuurinen kestävyys on kokonaisuus, joka 

edellyttää toimivuuden kannalta kaikkien pilareiden jonkinasteista 

toteutumista. Esimerkiksi ei ole kestävää valmistaa paikallisia ja 

totuudenmukaisia matkailutuotteita ilman kunnioitusta tai tiettyjä 

sääntöjä. Samoin uudet ohjelmapalvelut edellyttävät aineiston 

mukaan yhdessä sopimista käytetyistä alueista ja toimintatavasta, 

mutta ilman kunnioitusta tai totuudenmukaisuutta, kyse ei ole 

kulttuurisesta kestävyydestä.  

Kestävän matkailun perinteinen jaottelu: taloudellinen, 

ekologinen ja sosio-kulttuurinen, saattaa olla keinotekoinen eikä 

se sovi ainakaan Utsjoen kontekstiin. Kestävyyden elementit 

vaikuttavat toisiinsa ja ne ovat hyvin limittäisiä. Esimerkiksi 

kunnioittaminen liittyy erityisesti henkiseen puoleen ja myös 

luontoon. Teoriat ja kestävyyden määrittelyt ovat kankeita tai vain 

yksi tai kaksi kapeaa näkökulmaa painottuu. Vain Rannikon (1999) 

kulttuurisen kestävyyden määritelmä on suhteellisen kattava, kun 

kulttuuri määritellään laajasti. Usein kulttuurin määritelmä on 

kuitenkin liian kapea tarkoittaen vain materiaalisia elementtejä tai 

arvoja. Kun kulttuuri ajatellaan pitävän sisällään opitun tavan elää, 

hankkia elanto, käyttäytyä, pukeutua, ajatella ja liikkua luonnossa, 

se kattaa kaikki perinteisen kestävyyden perinteisen mallin 

elementit ja aineistostani nousseet ongelmat ja pilarit. 

Tasapainoon liittyy myös se, että suomalaisten saamelaisten 

kulttuuriperinteen hyödyntäminen ja soveltaminen on tehtävä 

arvokkaasti. Toisaalta tiettyjen perinteen osien käytöstä on 

pitäydyttävä kokonaan (lapinpuku). Rannikko kuvaa oivallisesti 

myös taloudellisen kestävyyden tärkeäksi seikaksi tulevaisuuden 

sukupolvet, minkä voi nähdä jatkuvuuden turvaamisena. 

Rannikon sosiaalinen kestävyys tarkoittaa tulosten 

oikeudenmukaista jakautumista, oikeudenmukaisuutta, 

osallisuutta sekä identiteetin vahvistumista, jotka ovat 

yhdistettävissä toiseen, kolmanteen ja viidenteen pilariin. 
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Kestävyyden perinteisen jaottelun sektorit linkittyvät kulttuurisen 

kestävyyden alle. Tämä on nähtävissä aineistossa, esimerkiksi 

haastateltavat määrittelevät paikalliskulttuuriin joet ja erämaa-

alueet, kalastuksen ja poronhoidon. Luonnosta ja kulttuurista, 

kuten esimerkiksi käsitöistä puolestaan saadaan tuloa ja se 

muodostaa osan monitaloudesta. Sosiaalinen puoli tuo esille 

perinteeseen vahvasti linkittyvän tietotaidon ja hiljaisen tiedon 

sekä sen eettisen rajan, kuka niitä saa tehdä tai käyttää. 

Ekologinen näkökulma nousee ympäristöystävällisyydestä ja 

kaiken hyödyntämisestä (esim. porosta) sekä kulumisesta. 

Kokonaisvaltainen kulttuurisen kestävyyden määrittelyn vahvuus 

onkin sektorit ylittävä ajattelu. Silloin kestävyyttä tarkastellaan 

läpileikkaavasti, useasta eri näkökulmasta, ja on mahdollista 

havaita uusia oleellisempia näkökulmia, jotka sopivat paremmin 

tutkittavaan kontekstiin. Laajassa kulttuurisen kestävyyden 

määrittelyssä kokonaisvaltaisuus on vahvuus, koska pelkkä 

sektoriajattelu on kankeaa ja kapea-alaista.  

Aineistosta nousseet ongelmat liittyivät Smithin (1996) neljään 

H:hon (elinympäristö, perintö, historia, käsityö), mutta hallintaa 

liittyvät pilarit tuovat hyvän lisän ongelmien ja ratkaisujen 

määrittelyyn. Neljä H jättää hallinnan ja osallisuuden taustalle. 

Neljä H onkin mekaaninen jaottelu, joka toimii parhaiten tilanteen 

ja ongelmien kuvaukseen. Siksi pilarit tuovat neljään H:hon 

hyvän lisän, ja ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden, 

jonka avulla pystyy käsittelemään matkailun kestävyyttä 

Saamenmaalla. Aineistolähtöiset pilarit ovatkin hyödyllinen lisä 

olemassa oleviin teorioihin. Pilareita on mahdollista soveltaa 

laajemmin myös muissakin tapauksissa ja konteksteissa, kun 

kyseessä on alkuperäiskansa tai yhteisö, jonka elinkeinot 

linkittyvät luontoon.  

Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita voisivat olla eettisten 

ohjeistuksen rakentaminen, tarkempi analyysi elämäntavan 

jatkuvuudesta sekä identiteetin ja maailmankuvan muutoksista 

Utsjoella. Toisaalta mielenkiintoista olisi myös pohtia 

maankäytön haasteita ja matkailun historian vaiheita esimerkiksi 
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matkakertomusten kautta. Yhtälailla jatkotutkimuksen 

näkökulmasta olisi kiinnostavaa tehdä vertaileva tutkimus koko 

Utsjoen kunnan tai toisen kunnan alueella. Jatkotutkimuksien 

kannalta olisikin mielenkiintoista perehtyä tarkemmin identiteetin 

ja ajatusrakenteiden muutokseen. Vähintäänkin houkuttelevaa 

olisi myös tehdä vertaileva tutkimus Utsjoella esimerkiksi 

kymmenen vuoden kuluttua, jolloin voitaisiin tarkastella 

muutoksen nopeutta ja luonnetta. 
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Liitteet 

Liite 1. Tutkielmassa käytetty haastattelurunko 

Haastattelu on täysin luottamuksellinen, henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa 

valmiista työstä. Kysymykset käsittelevät Utsjoen matkailua ja 

matkailutuotteita.  

Tausta (Tilastoinnin vuoksi) 

1. Kertoisitteko milloin olette syntyneet ja missä? 

2. Kauanko olette asuneet Utsjoella?  

3. (Jos muualta muuttanut Utsjoella > Tunnetko itsesi paikalliseksi? 

Miksi/miksi et?) 

4. Oletteko saamelainen vai suomalainen? 

5. Mikä on perheenne pääsääntöinen tulonlähde? 

6. Mikä on ammattinne? 

7. Sivuelinkeino, sivutyöt? (Kalastatteko, marjastatteko mts. omaan 

tarpeeseen kalastus, marjastus) 

8. Saako perheenne tuloja matkailusta (edes satunnaisia)? Mistä matkailutulot 

koostuvat? 

9. Vaikuttaako matkailu muuten elämäänne? Miten? 

 

Matkailu Utsjoella 

10. Mitä tiedätte matkailun historiasta ja kehittymisestä Utsjoella? Voisitteko 

kertoa? 

11. Milloin ensimmäiset yritykset? Millaisia? Kuinka paljon matkailijoita? 

12. Millaista on ollut aiemmin? Pääkohteet? 

13. Kuvailisitteko Utsjoen kirkonkylän matkailua nykyisin? 

14. Mikä paras/mukavin entä huonoin/häiritsevin asia? 

15. Kuinka paljon vaikuttavat arkeen? elinpiiriin? 

16. Millaisia positiivisia vaikutuksia matkailulla on? 

17. Millaisia negatiivisia vaikutuksia matkailulla on? 

18. Kumpia koette olevan enemmän? 

19. Missä matkailijat voivat olla, toimia? 
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20. Miten matkailua tulisi kehittää? 

21. Millaista matkailua Utsjoella tulisi / voisi olla? 

22. Millainen olisi ideaalitilanne, täydellinen tilanne? 

23. Mikä on sopiva määrä matkailijoita? Miksi? 

24. Ideoita & mahdollisuuksia? 

25. Mikä on mielestänne paikalliskulttuuria? 

 

Kestävä matkailutuote 

Seuraavaksi kyselen matkailutuotteista, jotka tarkoittavat matkailijoille tehtyjä 

tuotteita (esim. matkamuisto) tai palveluita (esim. porosafari).  

26. Millainen on mielestänne reilu/hyvä matkailutuote? 

27. Mistä se koostuu? Mihin se pohjautuu? 

28. Minkä voi hyödyntää / tuotteistaa?  

29. Mikä on paikallisesti arvokasta eli mitä ette halua jakaa ulko-

puolisten/matkailijoiden kanssa? 

30. Oletteko käyneet Karasjoella > Onko Karasjoen Sápmi Park mielestänne 

hyvä matkailukohde?  

31. Onko Norjanpuolella (erityisen) hyvää matkakohdetta? Mitä mieltä 

Saariselästä? 

 

32. Mitä mieltä olette suunnitteilla olevasta Panoraama reitistä? 

33. Mitä mieltä olette moottorikelkkaurista? (nyk. urista esim. Jäämerelle 

Nuorgamin kautta / suunnitella olevasta KK-Karigasniemi) 

34. Mitä mieltä olette elokuussa avattavasta Ailigas-instituutista eli taide- ja 

tiedetalosta? (Saamelaisista kertova näyttely, käsityötilat, 

saamelaiskäräjien oppimateriaalin myyntinäyttely, tutkijahuone..) 

35. Mitä mieltä olette kirkon ja kirkkotupien matkailullisesta käytöstä? 

 

36. Seuraavat eivät ole vielä matkailukohteita, mutta niiden käyttö on 

mahdollinen. Mitä mieltä olette Välimaan vanhan tilan matkailullisesta 

käytöstä? 

37. Mitä mieltä olette Kuolleidenkuolpunan hautuumaan matkailullisesta 

käytöstä? Jámežiid guolbba 

38. Mitä mieltä olette seitoja käytöstä matkakohteena? Millä tavoin? 

(ohjelmapalvelut, rituaalit, tarinat, joiut) 

39. Mitä mieltä olette tarinaperinteen hyödyntämisestä, esim. kokoamalla ja 

tallentamalla sitä sekä välittämällä matkailijoille? 
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40. Saako tarinoita liittää matkailutuotteisiin tai –palveluihin? 

 

41. Millaisia tuotteita matkailijoille voisi valmistaa?  

42. Jos kehitetään paikalliskulttuuriin pohjautuvia matkamuistoja, millaisia ne 

saavat olla? (Millaisia ei? ) 

43. Miten muuten käsityötä voisi hyödyntää matkailussa: esim. 

käsityönäytökset? 

44. Millaista saamelaista käsityötä saamelainen voisi valmistaa matkailijoille myytäväksi? 

45. Saako suomalainen tehdä saamelaista käsityötä matkailuun?  

46. Saisiko käsitöitä uuden aikaistaa (matkailun käyttöön)? Miten? Entä 

elementtien hyödyntäminen? 

47. Saako suomalainen yrittäjä myydä saamelaisia tuotteita? 

 

48. Mitä mieltä olette Lapin puvun matkailukäytöstä?  Missä menee raja? 

49. Millainen olisi hyvä ohjelmapalvelu tai tuote? (Mitä elementtejä)  

50. Mikä ei ole? Miksi? 

51. Mitä mieltä olette porosafareista tai poron hyödyntämisestä matkailussa? 

Entäs poroerotusaidat?  

52. Miten voisi? Miten ei? 

53. Mitä mieltä olette metsästysmatkailusta? 

54. Mitä mieltä olette kalastusmatkailun kehittämisestä?  

55. Miten voisi? Miten ei? 

 

56. Tuleeko mieleen muuta mitä haluaisitte sanoa?  

KIITOS 

Liite 2. Paikannimiä pohjoissaameksi 

Ailikas = Áilegas ~ Áiligas  

Inari = Anár 

Karigasniemi = Gáregasnjárga 

Kuolleidenkuolpuna = Jámežiid guolbba (utsjokelaisten kertoma 

käännös) 

Lappi = Sápmi 

Mantojärvi = Máttajávri 

Nuorgami = Njuorggán 
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Teno = Deatnu (suuri joki/virta) 

Utsjoki = Ohcejohka  

Lähde: Pekka Sammallahti (1993) Sámi-suoma-sámi Sátnigirji. Saamelais-

suomelais-saamelainen Sanakirja. 


