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Johdanto 
 

Syitä juuri tämän tutkimuksen tekemiselle on löydettävissä lukuisia. Historia ja sen 

tunteminen ovat avainasemassa nykyisyyden ymmärtämiseen. Kolttasaamelaisten 

historia ja sen tutkiminen on hyvin pitkälti ollut pysähtyneessä tilassa viimeiset 

vuosikymmenet. Tutkimus ja historiateokset ovat keskittyneet Petsamon aikaiseen 

historiaan ja uudelleenasuttamisen jälkeisiin vuosiin. Halusin kuitenkin ottaa selvää siitä, 

mitä sen jälkeen tapahtui. Miten ihmisten elämä muuttui ympäristön vaihdoksen jälkeen, 

miten pieni vähemmistö on selvinnyt niistä yhteiskunnan muutoksista, joita aika on 

tuonut tullessaan, ja mitkä syyt ovat johtaneet nykytilanteeseen. Tämä yhteisö on 

kuitenkin elänyt ja kehittynyt siinä missä muutkin yhteisöt ja ryhmät. Se ei ole elänyt 

pysähtyneessä tilassa vuodesta 1955 eteenpäin. 

 

1.1 Aiempi tutkimus 

 

Kolttasaamelaisia on tutkittu paljon erityisesti 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, ja heti 

toisen maailmansodan jälkeen. Tunnetuimpina kolttasaamelaisten tutkijoina voidaan 

mainita Väinö Tanner, T.I. Itkonen sekä Karl Nickul. He olivat aikansa tunnetuimpia 

saamelaisten asioihin ja oloihin perehtyneitä tutkijoita ja tekivät työtään monella saralla. 

Näitä saamelaiskulttuurin ulkopuolisia tutkijoita kutsutaan lappologeiksi.1 He edustivat 

useita eri tieteenaloja, mutta myös erilaisia lähestymistapoja. Tannerin ja Nickulin 

myötä kansantieteellisen ja kielitieteellisen tutkimuksen rinnalle syntyi myös 

ympäristöhistoriallinen näkökulma. 2  Vaikka tutkimusta tehtiin runsaasti, Lehtolan 

mukaan monet lappologit pitivät saamelaistutkimusta vain tieteellisesti kiinnostavana, ja 

he pyrkivät kirjaamaan ylös ”kuolevan kansan” ominaisuuksia ja piirteitä. Heillä ei ollut 

sidoksia kulttuureihin tai niiden keskellä eläviin ihmisiin. Toisena ääripäänä hän taas 

pitää Nickulin kaltaisia tutkijoita, jotka pitivät saamelaiskysymystä eettisenä ja 

kulttuurisena asiana. Hän näki, että oli tutkijoiden vastuulla löytää ratkaisuja, joilla 

näiden kansanryhmien oloa voitaisiin parantaa ja kulttuuria edistää.3 

 

Tutkijoiden erilaisuus näkyi myös julkaisujen aihepiirien laajuudessa. Itkosen erityiseksi 

ansioksi voidaan laskea vuonna 1958 julkaistu Koltan - ja kuolanlapin sanakirjat 1 - 2. 

Aikaisempia kolttasaamelaisiin liittyviä teoksia häneltä ovat muun muassa Koltan- ja 

                                                
1Lehtola 2012: 313 
2Lehtola 2012: 184- 186 
3Lehtola 2012: 186 
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kuolanlappalaisia satuja vuodelta 1931 sekä Nickulin kanssa yhteistyössä tehty Suonjel: 

kuvia kolttalappalaisten maasta vuodelta 1936. 

 

Karl Nickul oli tunnettu lapinystävä koko elinikänsä, ja hän oli mukana perustamassa 

Lapin Sivistysseuraa. Nickulille kolttasaamelaisten asiat olivat erityisen lähellä sydäntä, 

sillä hän tutustui heihin jo 1920 ja 1930-luvun matkoillaan Petsamon alueelle. 

Erityisesti hän oli kiinnostunut Suonikylän kolttien asemasta ja heidän ainutlaatuisen  

kulttuurinsa säilyttämisestä. Häneltä julkaistiin monia useita teoksia. Muutamia 

mainitakseni: Suenjel, kolttain maa vuodelta 1933, Eräs Petsamokysymys. Suonikylän 

alueesta kolttakulttuurin suojelualue 1935 sekä Petsamon kolttalappalaiset – eräitä 

näkökohtia heidän sijoittumisestaan vuodelta 1945. 

 

Väinö Tanner oli geologi ja maantieteen professori, joka julkaisi erään klassikoksi 

mainitun teoksensa Antropogeografiska studier inom Petsamo – området. I 

Skoltlapparna, vuonna 1929. Suomeksi tämän teoksen tiivistelmä käännettiin vasta 

vuonna 2000 nimellä Ihmismaantieteellisiä tutkimuksia Petsamon seudulta. 

Kolttalappalaiset. Teoksessa pureudutaan hyvin perusteellisesti alueen siitojen 

maantieteellisiin oloihin, muuttoreitteihin sekä elinkeinoihin ja niiden muutoksiin. 

Tutkimuksen kohteeksi nousevat myös yhteiskunnalliset järjestelmät sekä kolttien 

antropologiset piirteet. 

 

Myös Samuli Paulaharju osallistui kolttasaamelaisten tutkimukseen teoksellaan 

Kolttain mailta vuodelta 1921. Kyseessä on yksi ensimmäisistä laajoja kuvauksia 

sisällään  pitävistä  teoksista  kolttasaamelaisten  elämästä  ja  oloista,  jotka  juuri  kirjan  

ilmestymisaikaan olivat alkaneet kiinnostaa tutkijoita yhä enemmän. Teos on kuvitettu 

Paulaharjun omilla otoksilla, ja näin se myös antaa laajan katsauksen tuon aikaiseen 

elämään kuvien muodossa. 

 

Uskontotieteilijä Uno Holmberg sekä kansanperinteentutkija A.O.Väisänen tekivät 

vuosina 1926 ja 1927 keruuretkiä Suonikylän ja Paatsjoen kolttien pariin. Maisteri 

Kustaa Vilkuna taas tutki kolttien merikalastusta kesällä 1927.4 

 

Nämä tutkijat tutkivat kolttasaamelaisia kukin omista lähtökohdistaan, mutta 

ulkopuolisen silmin. Karl Nickulilla korostui ajatus kolttakulttuurin, erityisesti 

                                                
4Vahtola 1999: 501 
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Suonjelin kolttasaamelaisten tarvitsemasta erityissuojelusta ja asemasta. 5  Kolttien 

ajateltiin olevan lähimpänä sitä alkuperäistä saamelaisuutta ja sen toteuttamista. Syiksi 

nähtiin heidän eristäytyneisyytensä muihin yhteisöihin verrattuna ja siida järjestelmään 

kuuluneiden vuotuismuuttojen lähes täydellinen säilyminen 1900-luvulle saakka.6 

 

Sotien jälkeen tutkijat menettivät melko nopeasti mielenkiintonsa kolttasaamelaisia 

kohtaan, vaikka heistä kirjoiteltiin silloin tällöin sanomalehdissä 1950-luvun lopulla ja 

1960-luvun alussa. Laajimman tieteellisen tutkimuksen heistä ja heidän oloistaan teki 

PERTTI J. PELTO vuonna 1962 otsikolla Individualism in Skolt Lapp Society. Teos on 

saanut alkunsa Pelton antropologian väitöskirjasta, jota varten hän vietti 15 kuukautta 

kenttätyön merkeissä Koillis-Lapissa. Teoksessa käsitellään niin kolttasaamelaisten 

historiaa, elinkeinoja kuin sosiaalisia rakenteita. 

 

Sosiaaliantropologi TIM INGOLD tutki kolttasaamelaista yhteisöä 1970-luvun 

alkupuolella. The Skolt Lapps Today ilmestyi vuonna 1976. Myös hän teki useita 

kenttätutkimusmatkoja Sevettijärven alueelle. Tutkimuksessa käsitellään elinkeinoja, 

uudelleen asuttamisen jälkeisiä sosiaalisia suhteita sekä vähemmistökulttuurin asemaa 

valtakulttuuriin nähden sekä sen erityispiirteitä. Tätä teosta olen itsekin hyödyntänyt 

jonkin verran tutkimuksessani, sillä se antaa kattavan kuvan 1970-luvun alkupuolen 

tilanteesta kolttasaamelaisessa yhteisössä. Se myös kuvaa hyvin niitä muutospaineita, 

joita teollistuminen aiheutti perinteisille elinkeinoille sekä muutoksia, joita tuona aikana 

tapahtui yhteiskunnallisissa rakenteissa. 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kolttasaamelaisia on tutkittu melko vähän. 

Muutamia töitä on kuitenkin ilmestynyt esimerkiksi PÄIVI HOLSTIN teos Suonikylän 

koltat vuosina 1939 – 1957 julkaistiin vuonna 1990. Myös Koltta-asian 

kannatusyhdistys ry julkaisi raportin: Kolttasaamelaisten sijoittaminen sekä koltta-

alueen ja kolttaetujen kehitys v.v. 1945 – 1984 vuonna 1988. 

 

Uusinta tutkimusta aiheesta edustaa PANU ITKOSEN teos Skolt Sami Cooperation 

vuodelta 2012. Teos käsittele Sevettijärven poronhoitajien yhteisön työtilanteita, niiden 

käytäntöjä sekä valtion toimia poronhoidollisissa asioissa 2000-luvun alussa. Kyseessä 

on kulttuuri- ja sosiaaliantropologian laitoksen julkaisu. Yllä mainitut teokset ovat vain 

osa siitä laajasta tuotannosta, jota vuosien 1945- 2014 välillä on ilmestynyt, sillä 
                                                
5Vahtola 1999: 157 
6Lehtola 2012: 323 
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kolttasaamelaista musiikkia ja pukuperinnettä on myös tutkittu jonkin verran erilaisissa 

yhteyksissä sekä laajempien selvitysten yhteydessä esimerkiksi moottorikelkan 

mukanaan tuomista vaikutuksista saamelaiseen poronhoitoon.7 

 

 Myös kolttasaamelaiset ovat itse julkaisseet teoksia, jotka käsittelevät 

kolttasaamelaisten historiaa ja yhteisöä. IRJA JEFREMOFF on kirjoittanut vuonna 2005 

teoksen Kolttasaamelaiset nyt. Tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta uuden 

vuosituhannen alussa. TANJA SANILAn teos Kolttasaamelainen huominen – Keitä 

olemme ja mihin olemme menossa? julkaistiin vuonna 2007 ja MATTI SVERLOFF on 

tutkinut vanhoja sukupaikkoja työssään Suenjelin saamelaisten perintö vuodelta 2003. 
 

Pääasiassa ulkopuolisten ja erityisesti ulkomaalaisten tekemä tutkimus on ollut sosiaali- 

ja kulttuuriantropologian piireistä ja sen menetelmistä lähtöisin. Nämä tutkimukset 

antavat tietoa silloisesta kolttasaamelaisesta yhteisöstä, mutta en ole törmännyt 

yhteenkään kolttasaamelaisia ja heidän sodanjälkeistä historiaansa laajemmin 

käsittelevään ja kokoavaan teokseen. 

 

1.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni päälähdeaineistona käytän Lapin Kansan julkaisuja vuosilta 1964 – 1972 

sekä Viikkosanomien julkaisuja vuodelta 1970. Lapin Kansa on vuodesta 1928 saakka 

ilmestynyt maakunnallinen sanomalehti.8 Koko Lapin alueella ilmestyneenä lehtenä oli 

luonnollista valita tämä yhdeksi päälähteistä, sillä alueellisuudestaan johtuen oli syytä 

olettaa tutkimusta aloittaessa, että kolttasaamelaisista ja heidän asioistaan kirjoiteltaisiin 

tässä lehdessä. Koko tuona aikana Lapin Kansa julkaisi 63 selkeästi kolttasaamelaisia 

käsittelevää uutista tai artikkelia. Eniten juttuja ilmestyi vuonna 1972, peräti 15 

kappaletta. Lapin Kansan julkaisujen perusteella saadaan hyvä yleiskuva siitä, mitkä 

aiheet puhuttivat kolttasaamelaista yhteisöä tutkimusajanjaksolla, sekä tietysti voidaan 

tarkastella miten ja mistä kirjoitettiin. 

 

Viikkosanomat taas oli vuosina 1922 – 1975 julkaistu aikakausilehti. 9 Lehti ilmestyi 

kerran viikossa, ja se käsitteli lukuisia ajankohtaisaiheita. Lehti myös nosti esille 

erilaisia teemoja ja aiheita saaden aikaan myös vuonna 1970 kolttakeskustelun, jossa 

                                                
7Pelto: 1973 
8Finna  15.10.2014 
9Finna 15.10.2014 
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puitiin kolttasaamelaisia, heidän elinolojaan ja asemaansa yhdeksässä numerossa. 

Viikkosanomat muodostavat itselläni yhden luvun pääasiallisen lähdeaineiston. Lehden 

laaja levikkialue sekä artikkelien suuri määrä johtivat tähän ratkaisuun. 

Valtakunnallisesti ilmestyvä lehti nosti kolttasaamelaiset, sekä heidän ongelmansa 

heterogeenisemmän lukijakunnan tietouteen.  Aikakausilehdellä on myös erilaisia 

vapauksia kuin vaikkapa uutisointiin pohjautuvalla maakunnallisella sanomalehdellä. 

Sen toimittajakunta on vaihtuvampaa, eikä sen sisältö ole samalla tavalla sidottua kuin 

päivittäin ilmestyvän sanomalehden. Myös lukijakunnat saattavat olla erilaisia sanoma- 

ja aikakausilehdillä. Vuonna 1970 lehdessä ilmestyi reportaaseja Sevettijärven kolttien 

oloista, metsähallituksen edustajien kirjeitä ja vastineita sekä kolttien asioita ajavien 

henkilöiden kirjoituksia. 

 

Historialla on merkityksensä myös nykypäivän kannalta, sillä mikään tapahtuma tai 

ilmiö ei synny tyhjiössä vaan niillä on aina juurensa menneisyydessä. Tästä syystä myös 

omassa työssäni on melko kattava historiallinen taustoitus kolttasaamelaisista ja heidän 

tilanteestaan vuosina 1921 – 1955. 

 

Tutkimuksen pääpainoksi ei ole valittu tietoisesti Suonikylästä muuttaneita ja 

Sevettijärvelle asutettuja kolttasaamelaisia. Ratkaisu on aineistosta lähtöisin, sillä 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Nellimin alueelle muuttaneet Paatsjoen ja 

Petsamon kolttasaamelaiset eivät esiinny lähdeaineistossa tai tutkimuskirjallisuudessa. 

 

1.3 Tutkimusmetodit ja käsitteet 

 

Lehtikirjoittelua tarkasteltaessa käytetään paljon representaatiotutkimuksen käsitteitä ja 

teorioita. Etenkin tässä tapauksessa, kun kirjoittajat ovat olleet läpi vuosikymmenten 

valtaväestön edustajia. Tarja Knuutilan ja Aki Petteri Lehtisen toimittama 

teos ”Representaatio – Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi” käsittelee representaatio 

hyvin laajasti eri näkökulmista sekä erilaisissa käyttötarkoituksissa. 

 

Knuutilan ja Lehtisen mukaan representaatiolla voidaan tarkoittaa useita asioita 

kontekstista eli asiayhteydestä riippuen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi edustamista, 

esittämistä tai tutkimuskohteiden epäsuoraa välineellistä ilmentämistä. Representaation 

nykymerkitykseksi on tarjottu verbiä ”edustaa”. Vaikka yleistynyt ajatus 

representaatiosta edustussuhteena on vain yksi monista käsityksistä, se on yleisin ja 
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hallitsevin. Representaatio liittyy läsnäolon ja poissaolon problematiikkaan: jokin 

poissaoleva korvautuu jollakin uudella läsnäolon muodolla. Uusi läsnä oleva edustaa tai 

esittää poissa olevaa. Esimerkiksi eduskunnassa kansanedustaja edustaa jossain muualla 

olevaa äänestäjää. 10  Näin konkreettiset esimerkit ja käyttötavat eivät ole kuitenkaan 

mielekkäitä tässä tapauksessa, ja hyödynnänkin representaation käsitettä politiikan 

tekemisen välineenä, sekä representaatiota osana sosiaalitutkimusta ja stereotypioita. 

 

Leena-Maija Rossi kirjoittaa tekijyyden politiikasta, joka on mielestäni tärkeä osa 

representaation käsitekenttää. Annetaanpa representaatiolle sitten esittämisen tai 

edustamisen merkitys, yhteiskunnassa kamppaillaan jatkuvasti siitä, ketkä tai millaiset 

toimijat, kuvat ja sanat saavat edustaa ja esittää keitä tai mitä. Tekijä (tässä tapauksessa 

toimittaja) ei kuitenkaan ole ainoa tuottaja, vaan merkityksiä tuottavat myös katsojat ja 

kuulijat, eli tulkitsijat. Lehdistötutkimuksen tapauksessa lukijat. Toimittajien 

sanavalinnat ja näkökulmat ohjaavat myös lukijaa tiettyyn suuntaan. Lukijan 

näkemyksiä ohjaavat myös jo aiemmin muodostuneet mielikuvat sekä aikaisempi tieto 

esitetystä asiasta ja sen luonteesta. Tästä syystä puhutaan merkitysprosessista.  Rossi 

selventää asiaa seuraavasti: ”Kun katsojat ja lukijat mielletään merkitystuotannon 

aktiivisiksi osanottajiksi eikä passiivisiksi vastaanottajiksi, toimijuus vahvistuu ja 

merkitysprosessi politisoituu”.11 

 

Representaatioiden poliittisuutta on sekin, että niiden rakentavaksi tarkoitettua voimaa 

voidaan käyttää myös asioiden mytologisoimiseen ja luonnollistamiseen eli asioiden 

tekemiseen itsestään selviksi totuuksiksi.12 Tässä välissä on myös hyvä ottaa huomioon 

stereotypiat representaation välineenä. Lyhyesti sanottuna stereotyypit supistavat 

kuvatun kohteen muutamaksi ”luonnollisiksi” piirteiksi. Stereotypiat rakentavat 

representaatioina myyttisiä, yksinkertaistettuja kuvauksia ihmisryhmistä. Ne tuottavat 

tyypittelyjä, joissa esitytetyt yksilöt piirteineen yleistetään edustamaan ryhmää ja 

kaikkia sen jäseniä. 13 

 

Näin on tapahtunut aikaisempina vuosikymmeninä, kun kolttasaamelaisista on puhuttu 

ja kirjoitettu pororosvoina, laiskoina ja likaisina ryssinä. Ajatukset ovat muodostuneet 

totuuksiksi ulkopuolisten mielissä, ja kolttien toimintaa ja kulttuuria on kuvattu ja 

                                                
10Knuutila & Lehtinen 2010: 10- 11. 
11Rossi 2010: 270 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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koettu tämän ajatusmaailman läpi. Myöhemmin 1930 -1950-luvulla tutkijoiden tekemän 

työn myötä todellisuudeksi alkoi muodostua kolttakulttuurin erityislaatuisuus ja sen 

suojelun tarve. Kulttuuri ja sen parissa elävät ihmiset tarvitsivat erityistä suojelua ja 

toimenpiteitä, jottei ”aitous”14 kärsisi. Samantapainen ajattelu jatkui myös 1960 -1970-

luvuilla,  mutta  mukaan  oli  tullut  ajatus  kolttien  kurjuudesta,  ja  siitä  etteivät  he  itse  

kykene vaikuttamaan asioihin. 

 

Nostan esille vielä Jukka Törrösen artikkelin ”Representaatioiden analyysi empiirisessä 

sosiaalitutkimuksessa”, joka tuo vielä selvemmin esille sen, miten representaatioita 

analysoidaan, ja miten ne toimivat vallankäytössä, sekä kuinka niiden avulla muokataan 

todellisuutta. Seuraavassa ovat Törrösen listaamat tutkimusasetelmat lueteltuina: 

 

1) representaatiot eivät ainoastaan ilmennä sosiaalista todellisuutta vaan myös 

rakentavat sitä 

2) on useita rinnakkaisia tapoja representoida samaa ilmiötä 

3) representaatioiden merkitys määrittyy kontekstin mukaan 

4) representaatiot rakentavat paitsi sosiaalista todellisuutta myös toimija-asemia 

siinä toimimiselle 

5) representaatioiden käyttö merkitsee vallankäyttöä.15 

 

Jokaisella lähtökohdalla on tarkoituksensa lehtikirjoitustenkin tutkimisessa ja 

tulkinnassa. Kun representaatiota tarkastellaan sosiaalista todellisuutta rakentavana 

toimintana, tätä kutsutaan konstruktionismiksi. Sen mukaan merkkien ja kielen avulla 

kuvataan maailmaa, mutta aina jostakin näkökulmasta käsin ja jossakin sosiaalisessa 

kontekstissa. Esitetyt representaatiot ovat valintaprosesseja, jolloin ne ohjaavat 

osapuolia kiinnittämään huomiota vain tietynlaisiin kuvattuihin piirteisiin. 16 Törrönen 

käsittelee myös kulttuurinäkökulmaa edustavaa representaatioiden analyysia ja 

tutkimusta. Oman työni kannalta on kiinnitettävä huomiota siihen, miten representaatiot 

ylläpitävät, täsmentävät ja muuntavat erilaisia diskursseja (sanastoja, 

merkitysjärjestelmiä) sekä niiden tukemia käytäntöjä (instituutiot) ja totuttuja valta-

asetelmia. 

 

Representaatioita sekä tekijyyden politiikkaa hyödynnetään tutkimuksessa 

                                                
14Lehtola 1999: 161 - 163 
15 Törrönen 2010: 278 - 279 
16Törrönen 2010: 278 
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tarkastelemalla, kuka pääsee ääneen haastatteluissa, kenen lausuntoja ja mielipiteitä 

pidetään arvokkaina sekä kuka saa asiantuntija-aseman. Jokaisen artikkelin ja 

haastattelun takana on valintaprosesseja, jotka kuvastavat erilaisia arvostuksia aina 

jostakin näkökulmasta lähtöisin. Oletusarvoisesti tässä tapauksessa valtakulttuurin tai 

enemmistön näkökulmasta lähtöisin. 

 

Käsitteitä koltta ja kolttasaamelainen käytetään tässä työssä rinnakkain. Sana koltta 

esiintyy 1960 – 1970–luvun lehtiteksteissä sekä tutkimusaineistossa. Myös sanaa 

lappalainen esiintyy jonkin verran tuon ajan kirjoittelusta, ja tästä syystä sitäkin on 

käytetty tutkimuksessa. Muussa tapauksessa olen pyrkinyt käyttämään sanoja 

saamelainen ja kolttasaamelainen eri ryhmistä tai kielistä puhuttaessa. 

 

1.4 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa pyrin saamaan selville mitä kolttasaamelaisessa yhteisössä tapahtui 

tuolloin, mistä asioista kirjoiteltiin, ja ketkä pääsivät ääneen. Pääasiallisena 

lähtökohtana on kuitenkin historiantutkimuksellinen näkökulma, jonka avulla pyrin 

tarkastelemaan mitä kolttasaamelaisessa yhteisössä tapahtui vuosien 1964 ja 1972 

välillä. 
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2. Sukumailta Sevettijärvelle 
 

2.1 Elämää Petsamossa 

 

Suomen itsenäistyttyä 1917 ja ensimmäisen maailmansodan päätyttyä solmittiin Tarton 

rauha vuonna 1920 Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Sopimuksessa Suomi säilytti 

entiset rajansa, sai Petsamon, mutta joutui luovuttamaan alueita Itä-Karjalasta. 17 

Sopimus pantiin täytäntöön vuoden 1921 alussa. Tämän myötä Suomi sai uuden 

saamelaisvähemmistön, kolttasaamelaiset. Eniten tutkittu ja tunnetuin 

kolttasaamelaisten asuttama alue tunnetaan Suenjelin siidana tai Suonikylänä. Muita 

siitoja olivat muun muassa Petsamo ja Paatsjoki. 18 

 

Mielenkiinto kolttasaamelaisia kohtaan oli herännyt jo 1900-luvun alussa, ja heistä 

olivat kirjoittaneet Samuli Paulaharju sekä T.I. Itkonen. Petsamon tultua osaksi Suomea 

tätä tutkimusperinnettä jatkoivat Karl Nickul sekä Väinö Tanner. 19 Tutkijoita kiinnosti 

erityisesti Suonikylän siidan asukkaiden parissa säilynyt siita järjestelmä niin myös, 

kielelliset ja kulttuurilliset ilmiöt, jotka olivat säilyneet vuosisatojen läpi lähes 

muuttumattomina vähäisten ulkopuolisten kontaktien vuoksi. Nykytutkimuksen valossa 

on kuitenkin kyseenalaista puhua kontaktien vähäisyydestä, sillä kauppaa on käyty 

todennäköisesti norjalaisten, pomorien sekä muiden saamelaisryhmien kanssa. 

 

Useiden alojen tutkijat vetosivat ”Suomen intiaanien” pelastamiseen ja siihen tähtäävän 

eräänlaisen reservaattialueen perustamiseen. He perustelivat tätä näkemystä kolttien 

itsensä ja kulttuurin suojelun vuoksi, että tutkimustyön vuoksi. Päättäjät saatiin 

vakuutettua suojelutyön tärkeydestä, ja valtio myönsi avustuksia uuden talvikylän 

rakentamiseen. Vanha talvikylä kun oli jäänyt rajanvedossa Neuvosto-Venäjän puolelle. 

Talvikylän merkitys kolttakulttuurille oli vahvasti sidoksissa sosiaalisiin suhteisiin, sillä 

talvikylässä vietettynä aikana sukusiteitä vahvistettiin, liittoja solmittiin ja kaikki 

sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät asiat hoidettiin talviaikaan. Myös virkamiesten 

kannalta talvikylä oli ihanteellinen paikka, sillä tämä oli ainoa keino saada hajallaan 

asuvat kolttasaamelaiset kokoon ja hoitaa viralliset asiat. 20 

 

                                                
17Salokangas 1987: 633 
18 Tanner 1929: 53 - 71 
19 Tanner 1929: 9-15 
20Paasilinna 1992: 309–313 
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Avustusten myöntämisen jälkeen uutta talvikylää alettiin rakentaa vuonna 1927. 

Myöhemmin Suonikylän alueen kolttasaamelaisille myönnettiin erillisoikeudet 

harjoittaa muun muassa kalastusta alueen vesistöissä. Muuta Petsamoa koskenut 

uudistilalaki ei käsittänyt Suonikylän aluetta. Tämä asetti muiden alueiden 

kolttasaamelaiset entistä eriarvoisempaan asemaan, sillä heidän siita mailleen asutus 

sallittiin eikä valtio turvannut kielen, elinkeinon tai kulttuurin säilymistä. Ensimmäinen 

maailmansota oli ajanut Petsamon siidan köyhyyteen kaupan lakattua, porojen 

menetysten myötä sekä työikäisten miesten jouduttua Venäjän armeijan palvelukseen. 

Paatsjoen siidassa taas oli jo 1900-luvun alussa luovuttu lähes kokonaan jutaavasta 

elämäntyylistä ja asetuttu aloilleen. Tämä ryhmä sai pääelinkeinonsa merikalastuksesta. 

Puolipaimentolaista elämää jatkaneet joutuivat luopumaan elintavastaan ensimmäisen 

maailmansodan tiimellyksessä ja monet perheistä pakenivat Norjaan. 21  Paasilinna tosin 

on sitä mieltä, että Paatsjoen talvikylän käyttö ja vuotuiskiertojärjestelmä lakkasivat 

vuoden 1918 tienoilla, ja että vain yksi perheistä olisi vapaaehtoisesti luopunut 

puolipaimentolaisesta elintavasta. Elintavan kuoleminen johtui hänen mukaansa 

nopeasta muutoksesta ja rappiosta, joka kohtasi Paatsjoen kolttia heidän joutuessaan 

uudisasukkaiden rengeiksi tai kerjuulle.22 

 

Kun Petsamo liitettiin Suomeen, Norjan valtio lunasti Paatsjoen- kylän oikeudet Norjan 

puolella sijaitseviin alueisiin ja maksoi niistä Suomen valtiolle 12 000 NOK. 

Neuvottelut käytiin kolttasaamelaisia kuulematta. Paatsjoenkylän alue supistui puoleen 

alkuperäisestä, ja tämäkin oli varmasti vaikuttamassa Paatsjoen kolttien 

elinkeinorakenteen muutokseen.23 Uudisasutuksen kasvu on ollut varmasti merkittävä 

tekijä vuotuiskierron lakkaamisessa, mutta ihan niin radikaaliksi muutosta on vaikea 

uskoa kuin Paasilinna väittää. Tanner kertoo vuonna 1929, että Salmijärvelle oli 

syntynyt suomalaisasutusta jo 40 vuotta aiemmin, ja hän esittää tiedon vuodelta 1904 

jolloin ensimmäinen kolttaperhe olisi asettunut vakituisesti asumaan Kolttakönkäälle. 

Parin vuoden sisään puolet siidan asukkaista olisi asunut vakituisilla paikoilla.24 Tämä 

tieto viittaisi siihen, että vuotuiskierrosta oli luovuttu jo ennen vuotta 1918, eikä tämä 

elintavan muutos olisi ollut niin radikaali ja vastentahtoinen, kuin Paasilinna esittää sen 

olevan. Totuus lienee jossain näiden kahden välimaastossa. 

 

                                                
21 Tanner 1929: passim. 
22Paasilinna 1992: 319 - 320 
23Linkola & Sammallahti 1995: 51 
24 Tanner 1929: 58 
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Tutkimustieto Paatsjoen ja Petsamon siidojen koltista ollessa vähäistä tyydyn 

tarkastelemaan pääasiassa Suonikylän siidan vaiheita 1921- 1939 välillä. Tänä aikana 

elämän perusteet eivät juuri muuttuneet. Talvikylään oli rakennettu koulu vuonna 1928, 

jonka ensimmäisenä opettajan toimi Hilja Vartiainen. Hänen tehtävänään oli opettaa 

kolttakansa suomenkieliseksi ja suomalaisille tavoille. Koulu oli täysin suomenkielinen, 

ja Paasilinna kirjoittaa, että lapsilta kiellettiin venäjän ja koltansaamen puhuminen 

koulun alueella, joka johti koltansaamen hylkimiseen. 25  Hänen mukaansa tämän 

kaltainen kehitys jatkui pitkälle nykyaikaan. 

 

Suonikylän erityispiirteenä tutkijoiden piirissäkin pidettiin kyläkäräjiä eli sobbaria, jolla 

oli korkein päätösvalta siidan asioissa. Sama järjestelmä oli ollut käytössä myös muissa 

siidoissa, mutta asutuksen ja elintapojen muutosten vuoksi se oli jo jäänyt pois. Joskin 

Suonikylän sobbarin päätäntävalta kapeni niiden vuosien aikana, jona se kuului 

Suomeen. 26  Sobbar oli toiminut ratkaisijana riita-asioissa, kalastusta ja eränkäynti 

koskevissa seikoissa sekä pitänyt huolen että esimerkiksi leskeksi jääneet ja heidän 

lapsensa saivat syödäkseen. 

 

Suomeen liittämisen jälkeen Petsamon alueelle syntyi nopeasti kaivosteollisuutta, joka 

itsessään sekä sen mukanaan tuomat muut työmahdollisuudet työllistivät 

kolttasaamelaisia. Suonikylästäkin saatettiin lähteä talviaikaan Petsamoon, sillä 

keskitalven ja keskikesän aikaan perinteiset elinkeinot eivät työllistäneet kaikkia. 

Poronhoito synnytti yhdet suurimmista erimielisyyksistä maailmansotien jälkeen 

kolttasaamelaisten ja muiden ryhmien edustamien poronhoitajien välillä. Tästä syystä 

aihetta on mielestäni käsiteltävä lyhyesti tässä yhteydessä. 

 

Holstin mukaan suonikyläläisillä olisi ollut poroja 8000- 9000 kappaletta ennen 

ensimmäistä maailmansotaa ja Suomeen liittämistä. Sodan aikana kanta romahti, eikä se 

missään vaiheessa ennen toista maailmansotaa yltänyt samalle tasolle. Tiedot vuodelta 

1938 kertovat että vajaan 4000 poron elo jakaantui 44 omistajan kesken. Näistä vain 

viisi omistajaa laskettiin varakkaiksi tai toimeentuleviksi. Tilastosta nähdään että 

pienten tokkien omistajia oli runsaasti, ja varallisuuseroja oli paljon näinkin pienen 

yhteisön sisällä. 27 

 

                                                
25 Paasilinna 1992: 318 
26Holsti 1990: 8 
27Holsti 1990: 12 
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Suomeen liittämisen jälkeen myös poronhoito koki suuria muutoksia. Aikaisemmin 

käytössä olleen intensiivisen ja pienelle alueelle keskittyneen poronhoidon sijasta 

kolttasaamelaisten oli liityttävä suomalaiseen paliskuntaorganisaatioon. 28 Myöhempinä 

vuosikymmeninä erilaiset käytännöt ja tavat johtivat lukuisiin erimielisyyksiin 

paliskuntien välillä. 

 

2.2 Toinen maailmansota ja evakkoaika 

 

Suomen osalta varsinaiset sotatoimet alkoivat 26.11.1939 Mainilan laukauksista, joista 

Neuvostoliitto syytti Suomea. Neljä päivää myöhemmin Neuvostoliitto aloitti 

Kannaksella tykityksen, ja saman päivän aikana Neuvostoliiton pommikoneet 

moukaroivat Helsinkiä. 29  Petsamon osalta Neuvostoliiton joukot etenivät Nautsiin 

saakka, mutta eivät sen etelämmäs. Syksyn 1939 aikana Suonikylään oli perustettu 

kenttävartio, jonka tehtävänä oli huolehtia seitsemästä vartiosta itärajalla. Kenttävartion 

vahvuus kokonaisuudessaan oli 66 miestä, mikä teki satojen kilometrien laajuisen 

erämaa-alueen täydellisen vartioinnin mahdottomaksi. Pääosa taisteluista käytiin 

kuitenkin teiden varsilla, eivätkä kosketukset vihollisen kanssa olleet yleisiä. Tammi-

maaliskuussa 1940 Suonikylää pommitettiin kahdeksan kertaa, mutta tuhot jäivät hyvin 

vähäisiksi muuhun Petsamoon nähden. Muutamat kolttasaamelaiset osallistuivat jo 

talvisodan aikana opas- ja huoltotehtäviin raja-alueella erinomaisen 

maastotuntemuksensa vuoksi.30 

 

Ennen talvisotaa Suomen sisäasiainministeriö ja yleisesikunta vielä neuvottelivat siitä 

kenen tehtävä evakuointi olisi jos sellaiseen tilanteeseen jouduttaisiin. Neuvotteluissa 

päädyttiin siihen että yleisesikunta määrittelee alueen ja evakuoinnin toteutus jää 

lääninhallitukselle. Raja-alueiden evakuointisuunnitelmat valmistuivat vasta syksyn 

1939 aikana, mukaan lukien Petsamon evakuointisuunnitelma. Petsamon 

evakuointikäsky annettiin vasta talvisodan alkamispäivänä 30.11. Tuolloin 

suonikyläläiset saivat käskyn kokoontua talvikylään. Osa perheistä ei kuitenkaan ollut 

vielä saapunut talvikylään. Määräyksen tuojan oli kuljettava pitkiä matkoja perheiden 

syysasumuksille ja kalakämpille tiedon viemiseksi jokaiselle. Evakuointi oli toteutettava 

nopeasti, eikä aikaa tavaroiden keräämiselle jäänyt. Paatsjoen asukkaat oli evakuoitu 

Norjaan mutta sekä Puskan että Moskovan kylät jäivät evakuoimatta. Nämä asukkaat 

                                                
28Holsti 1990: Ibidem. 
29Laine 1987: 705- 707 
30Holsti 1990: 17 
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pidätettiin ja kuljetettiin Neuvostoliiton puolelle31 

 

Suonikylän asukkaat asutettiin Tervolaan, joskin osa poromiehistä jäi tokkineen 

Suonikylään ja sen lähialueille. Evakuoidut sijoitettiin Koivukylään Kiviojan koululle 

sekä yksityismajoitukseen. Molemmissa majoituksissa ongelmina olivat tilojen ahtaus, 

sekä juomaveden saanti. Sota-alueelle jääneet poromiehet viettivät talven Inarijärven 

ympäristössä, jossa he tutustuivat jo tietämättään tulevaan sodan jälkeiseen 

kotiseutuunsa. Lupa Petsamoon palaamiseen annettiin huhtikuun 11. päivä vuonna 

1940.32 Moskovan rauhan jälkeen Suomi aloitti hyvin pian neuvottelut yhteistyöstä ja 

asekaupasta Saksan kanssa, joka oli kevään aikana valloittanut Tanskan ja Norjan. 

Helmikuusta 1941 lähtien suomalaiset olivat tietoisia Saksan aikeista hyökätä 

Neuvostoliittoon, ja Suomelle kaavaillusta roolista tässä. Vaikkakin, suomalaiset 

painottivat jo tuolloin ja myöhemmin käyneensä erillissotaa. Kesäkuun 1941 alussa 

saksalaiset joukot alkoivat siirtyä Pohjois -Norjasta kohti Suomen Lappia. 15.kesäkuuta 

Saksa aloitti hyökkäyksen Neuvostoliittoon tehden pommituslentoja myös Suomen 

ilmatilasta. Kymmenen päivän ajan Suomi julisti puolueettomuuttaan, kunnes 

Neuvostoliiton koneet pommittivat useita Suomen kaupunkeja. Jatkosota oli alkanut, ja 

Suomi oli liittynyt jälleen mukaan koko mannerta ravistelevaan sotaan.33 

 

Pohjoisessa joukot olivat alisteisia saksalaisten komennolle, näin myös Petsamon 

alueella. Alueen väestöä ei sodan alettua evakuoitu, sillä uskottiin että saksalaiset 

saavuttaisivat nopeasti ilmaherruuden. Lisäksi väestön evakuoiminen olisi tukkinut 

Petsamoon ja sieltä vievät tiet mikä taas olisi vaikeuttanut saksalaisten joukkojen 

liikuttelua. 

 

Kolttasaamelaiset osallistuivat muiden tapaan asepalvelukseen, ja suurin osa heistä 

taisteli Erillisosasto Pennasen joukoissa, joka otti tukikohdakseen Suonikylän talvikylän. 

Osaston kolttasaamelaiset osallistuivat rajan yli tapahtuvaan tiedusteluun, jossa 

hyödynnettiin jälleen heidän paikallista maastotuntemustaan sekä erätaitojaan. 

Suonikylän alue oli turvassa partisaanien hyökkäyksiltä, mutta itäisimmillä alueilla 

tapahtui hyökkäyksiä, joissa surmansa sai myös kolttasaamelaisia.34 

 

                                                
31Paasilinna 1992: 571 
32Holsti 1990: 18 
33Laine 1987: 715- 720 
34 Paasilinna 1992: 682 
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Sodan jatkuessa vuosina 1942 ja 1943 kolttaperheitä alettiin siirtää Inariin. Evakuoituja 

myös asutettiin parakkeihin, joiden ahtaissa ja puutteellisissa oloissa tuberkuloosi levisi. 

Aluelääkäri jopa pelkäsi, että koko kansa kuolisi sukupuuttoon.35 

 

Vuoden 1943 kesällä Neuvostojoukkojen liikehdintä raja-alueella lisääntyi entisestään, 

ja lääninhallitus määräsi heinäkuussa 1943 Suonikylän asukkaita siirrettäväksi Nautsi-

Raja- Jooseppi- linjan länsipuolelle. 40 asukasta lampaineen kuljetettiin ensin Ivaloon ja 

sieltä Luttojoen latva-alueille. Poroja paimentavat miehet ja pojat saivat jäädä alueilleen 

toistaiseksi. Koko Lappia koskevat evakuointisuunnitelmat aloitettiin jo syksyllä 1943, 

jolloin Petsamon väestö oli tarkoitus siirtää Tervolaan ja Alatornioon. Porojen 

siirtäminen riippuisi vuodenajasta ja olosuhteista. Aselepo Neuvostoliiton kanssa 

syksyllä 1944 kuitenkin muutti kaiken. Koko Lapin väestö olisi evakuoitava Oulun 

eteläpuolelle, sillä saksalaisten ja suomalaisten rintamavastuulinja kulki Oulujoki-

Oulujärvi-Sotkamo linjalla.36 

 

Väestön evakuointi aloitettiin lähes välittömästi, sillä tiedettiin jo tuossa vaiheessa, ettei 

saksalaisia saataisi ajettua maasta 15.9.1944 mennessä, jonka Neuvostoliitto oli 

asettanut takarajaksi. Evakuointi alkoi 7.9.1944, jolloin tarkoituksena oli siirtää väestö 

Raaheen ja Oulaisiin. Vuorokautta myöhemmin kuitenkin suunnitelmia muutettiin sen 

verran, että Inarin ja Savukosken väestön lisäksi myös Petsamolaiset sijoitettaisiin 

Kalajoelle.37 Paasilinnan mukaan 70 prosenttia evakuoinneista suoritettiin saksalaisella 

kalustolla. Hän kirjoittaa saksalaisten suopeuden johtuneen siitä että, nämä joukot 

kuvittelivat petsamolaisten pakenevan lähestyvää puna-armeijaa. 

 

Kuten talvisodan aikanakin evakot asutettiin aluksi yhteismajoituksiin seurojentaloille, 

kouluille tai suojeluskuntataloille. Niiltä heidät siirrettiin Rahjankylään, Vasankariin 

sekä Pohjankylään. Näidenkin sijoittamisten jälkeen olot olivat ahtaat, sillä Kalajoelle 

tuotujen evakkojen määrä ylitti huomattavasti kunnan kapasiteetin. Taloihin jouduttiin 

asuttamaan useita perheitä kerralla, eikä tilannetta helpottanut joidenkin 

paikkakuntalaisten haluttomuus majoittaa näitä erikoista kieltä puhuvia ja toiseen 

uskontokuntaan kuuluvia evakkoja. Ahtaan asumisen seurauksena kulkutaudit levisivät, 

ja Kalajoen kunnanlääkärin vuosikertomuksen perusteella tiedetään, että ainakin 

kymmenen suonikylän asukasta oli joutunut sairaalaan vuoden 1945 aikana. 

                                                
35Paasilinna 1992: 684 
36Holsti 1990: 22 
37Holsti 1990: 21- 22 
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Evakkojen tilannetta ei suinkaan helpottanut huono työtilanne sekä töiden erilaisuus 

totuttuun. Harvalla oli kokemusta maatilan töistä, eikä kalastukseen tottuneillakaan ollut 

verkkoja tai muita välineitä, joilla olisi voinut saada elantoa perheelle. Perheet joutuivat 

turvautumaan huoltoavustuksiin, mitkä eivät useinkaan riittäneet koko perheen 

elättämiseen. Asuntotilanteen käydessä vaikeaksi Oulun lääninhallitus suunnitteli 

tasoitussiirtoja, jotta yksittäisten paikkakuntien rasitus ei kävisi ylivoimaiseksi.  Vuoden 

1945 alussa myös muutama kolttasaamelainen siirtyi Oulun seudulle Haukiputaalle, 

Iihin tai Kuivaniemeen. Suuri määrä suonikylän asukkaita joutui kuitenkin siirtymään 

Maikkulaan pakolaishuoltolaan, jonne oli perustettu parakkeja alun perin inkeriläisiä 

pakolaisia varten. Tältä parakkileiriltä he siirtyivät Inariin syksyllä 1945. 38 

 

Haastattelujen perusteella Holsti toteaa, että kolttasaamelaisten sopeutuminen 

siirtoalueelle oli vaikeaa, sillä kulttuurierot olivat niin suuret. Ruoka, vaatetus ja 

uskonto olivat jo niin erilaiset, ettei yhteistä säveltä tahtonut löytyä. Monet kaipasivat 

takaisin kotiseutualueelle. Haastateltujen mukaan ikävöinti näkyi myös lisääntyneenä 

alkoholin kulutuksena. Sodan päätytty kolttasaamelaisille alettiin etsiä uutta kotiseutua, 

kun kävi ilmeiseksi, ettei Petsamoon ollut enää paluuta.39 

 

2.3 Uudelleenasuttaminen ja jälleenrakennus 

 

Sodan jälkeen kotinsa menettänyt siirtoväestö piti asuttaa, niin myös kolttasaamelaiset. 

Maatalousministeriön Asutusasiainosasto asetti toimikunnan selvittämään Petsamon 

siirtoväen asioita. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Lauri Kaijalainen, joka oli jo 

aiemmin pyrkinyt edistämään koltta-asiaa. Toimikunta esitti suunnitelmansa 

maaliskuussa  1945.  Koska  koltat  eivät  olleet  omistaneet  maitaan  Petsamossa,  ei  heillä  

ollut muun siirtoväen tavoin oikeutta korvausmaan saantiin. Heitä ei siis voitaisi asuttaa 

siirtoväen asutustoimintaa koskevien määräysten mukaan, eikä mikään voimassa ollut 

laki tuonut neuvoa tilanteeseen. Kolttien asutus tulisi hoitaa valtioneuvoston määräysten 

mukaan ja kustannukset oli varattava määrärahoista. Toimikunta myös korosti kolttien 

heimoelämän merkitystä, ja sitä että heillä tulisi olla mahdollisuus toteuttaa vanhaa 

yhteiskuntajärjestelmää ja entisiä elinkeinojaan. 

 

Koltille ehdotettiinkin uutta asuinaluetta Inarijärven eteläpuolelta jonka rajat myötäilivät 
                                                
38Holsti 1990: 25- 26. 
39Holsti 1990: 27 -28. 
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valtakunnan rajaa idässä, Paatsjokea ja Inarijärveä pohjoisessa, Nellimi - Tsharmijärvi-

Suomujoen latvoja lännessä ja etelässä Suomujokea.  Koltat myös itse olivat toivoneet 

pääsevänsä tälle alueelle, sillä se muistutti maastoltaan Suonikylän alueita. Vanhasta 

mallista poiketen koltille ei rakennettaisi talvikylää, vaan asumukset rakennettaisiin 

alueen vesistöjen läheisyyteen toivomusten mukaan.  Paatsjoen ja Petsamojoen koltat 

päätettiin asuttaa lähemmäs tietä sen vuoksi, ettei heitä pidetty enää samalla tavalla 

alkuperäisinä kolttina kuin suonikyläläisiä. He olivat asuneet jo Petsamossa 

suomalaisten ja norjalaisten uudisasukkaiden läheisyydessä ja näin ollen saaneet 

vaikutteita heiltä. Tällä järjestelyllä pyrittiin siis suojelemaan Suonikylän kolttien 

autenttisuutta ja kulttuurin puhtautta. 

 

Kolttien itsensä lisäksi juuri kukaan muu ei pitänyt aluevalintaa toimivana. 

Metsähallituksen Perä-Pohjolan piirikonttori ja Lapin paliskunta olivat sitä mieltä, 

etteivät alueen luonnonvarat riitä takaamaan koltille elantoa vesistöistä, eikä poroelolle 

riitä ravintoa. Pelättiin myös sitä, jos koltille lohkottaisiin oma paliskunta-alue, 

koettaisiin se epäreiluna Sodankylän porosaamelaisia kohtaan joiden laidunalueiden 

kokoon tämä lohkominen vaikuttaisi. Paliskunta perusteli mielipidettään myös sillä, että 

päättäjät ajoivat tässä kolttakulttuurin asiaa elinkeinon edelle. Paliskunnan edustajat 

eivät kuitenkaan ymmärtäneet, että turvaamalla elinkeinon harjoittamisen 

mahdollisuuden he myös auttaisivat kolttakulttuuria. Heidän mielestään parempi 

sijoitusalue tähän tarkoitukseen olisi Inari-järven toisella puolella. Lääninhallituksessa 

myös pelättiin, että koltat saattaisivat yrittää hakea menetettyjä porojaan takaisin 

Neuvostoliiton puolelta, minkä pelättiin ärsyttävän sodan voittanutta naapuria.40 

 

Huhtikuussa 1946 valtionneuvosto määräsi Lapin maatalousseuran asutustoimikunnan 

johtamaan kolttia koskevaa asutuskysymystä. Toimikunnan puolesta tehtävään 

määrättiin Petsamon entinen maatalousneuvoja sekä kolttia pyydettiin valitsemaan 

paristaan luottamusmiehet, jotka tutustuisivat alueeseen ja sen sopivuuteen. 

Heinäkuussa pidetyssä kokouksessa laadittiin jo alustava suunnitelma suku- ja 

perhekuntien sijoittamisesta alueen vesistöjen läheisyyteen. Kesän aikana koltat tulivat 

kuitenkin siihen tulokseen, ettei alue takaisi riittävää toimeentuloa useastakaan syystä: 

 

1. Alueella ei voida harjoittaa porotaloutta koska valtakunnan rajalla ei ole 

poroaitaa. 

                                                
40Holsti 1990: 29 - 30 



18 
 

2. Alue ei ole niin laaja ja porolaitumiltaan niin hyvä, että porokanta, Ivalon 

palkisen normaali poromäärän huomioiden, voitaisiin kohottaa lähellekään sitä 

määrää, mitä kolttain toimeentulo edellyttää, 

3. Alueella on vähän järviä, ja ne ovat pieniä. Ne samoin kuin joet ovat kalaköyhiä 

tai sellaisia, joista kalakannat jatkuvalla pyynnillä loppuvat. 

4. Alueella on niukat mahdollisuudet uusien elinkeinojen, lähinnä luonnonvaraisen 

karjatalouden harjoittamiseen.41 

 

Asutustoimikunta oli samaa mieltä kolttien kanssa, ja Inarin kunnan alueelta alettiin 

etsiä parempia alueita. Tätä tukivat myös aiemmin mainittujen Paliskuntain yhdistyksen 

ja Metsähallituksen lausunnot alueen luonnonvaroista ja kantokyvystä. 

 

Uutta asutusaluetta alettiin kaavailla rajattavaksi seuraavasti: Rajavaara-Inarijärvi-

Tsurnuvuono-Nitsijärvi etelässä, Nitsijärvi-Utsjoki-Inarin kunta lännessä jatkuen 

valtakunnan rajalle Kolmishoaiviin ja itärajalle Rajavaaraan. Tämän alueen pinta-alaksi 

laskettiin noin 3500 neliökilometriä, ja se kuului pääosin Muddusjärven paliskunnan 

alueeseen, joskin osia kuului myös Paatsjoen palkiseen. Huhtikuussa 1947 

Muddusjärven paliskunta ilmoitti olevansa myötämielinen yhteispalkisen perustamiseen 

kolttien kanssa. Heidän alueellaan olisi mahdollista nostaa porokanta sille tasolle, jonka 

kolttien elintason takaaminen vaatisi. Saman vuoden kesäkuussa asutustoimikunta ja 

koltat lähettivät alueelle retkikunnan, jotta tulevat asukkaat pääsisivät itse tutustumaan 

alueeseen ja arvioimaan sen luonnonvarojen riittävyyttä. Havaintojen ja 

kyläkokouksessa puhutun perusteella koltat päättivät hyväksyä esitetyn alueen 

asutuspaikakseen huonoista liikenneyhteyksistä sekä rajallisista ansiotöiden 

mahdollisuuksista huolimatta.42 Asutustoimikunnan raportissa selvitetään myös tarkasti 

minimiporoelonmäärät perhekuntaa kohden, jolla kolttaperhe tulee toimeen. Raportissa 

myös tarkastellaan kalastuksen ja metsästyksen mahdollisuuksia alueella, riistakantaa 

sekä maatalouden harjoittamisen edellytyksiä. Jälkimmäiseen nähdään mahdollisuudet, 

kunhan alueelle saadaan raivattua laitumia ja niittyjä. 

 

Koska alue oli tyystin toinen kuin Valtionneuvoston ehdotus, tämäkin esitys vaati 

erillisen hyväksynnän ennen kuin sijoitus- ja rakennustyö alkaisi.43 Raportti on hyvin 

laaja ja yksityiskohtainen. Siitä käy ilmi, että asutustoimikunnassa toimineet henkilöt 

                                                
41Koltta-asiain kannatusyhdistys  ry  1988: 2 
42Koltta-asiain kannatusyhdistys  ry 1988: 6-10 
43Koltta-asiain kannatusyhdistys  ry  1988:11 
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olivat tietoisia tehtävän haastavuudesta, eivätkä jättäneet kolttien mielipiteitä ja 

lausuntoja hyödyntämättä. 

 

Hanke herätti kaikesta huolimatta runsaasti vastustusta erityisesti Suomen 

Poronjalostusyhdistyksessä. Heidän mielestään koltille ei pitäisi antaa minkäänlaista 

erillisaluetta tai oikeutta elinkeinon harjoittamiseen, vaan heidät pitäisi sijoittaa muun 

saamelaisväestön keskuuteen. Elin - ja poronhoitotapojen tulisi mukautua 

sijoitusseutunsa väestön tapoihin.44 

 

Tästä huolimatta Valtionneuvosto hyväksyi asutustoimikunnan esityksen uudesta 

asutusalueesta, ja niistä toimista, joihin oli ryhdyttävä kolttien asuttamisen ja elinkeinon 

turvaamiseksi. Valtionneuvosto oikeutti maatalousministeriön huolehtimaan 

yksityiskohdista. Rakentamiseen myönnettiin 50 miljoonaa markkaa, ja koltille 

myönnettäisiin avustuksia muun muassa lampaiden ja porojen hankintaan, oikeus 

raivata maata sekä kerätä polttopuuta valtion metsistä. Kaikkia yllämainittuja ja monia 

muita kutsuttiin yhteisesti kolttaetuuksiksi. 45  Myöhemmin nämä etuudet kirjattiin 

kolttalakiin täydennettynä sekä täsmennyksin. 

 

Koltta-alueen rakentaminen oli määrä tehdä kahdessa vaiheessa. Ensin Näätämön ja sen 

jälkeen Nellimön alue. Näätämön alueen rakentamiseen oli varattu kaksi vuotta. 

Työt aloitettiin vuoden 1948 alussa. Huhtikuussa alkoi neljänkymmenen kolttakodin 

sekä yhteistilojen kuten saunojen, koulun ja terveystalon rakentaminen. Viimeisetkin 

rakennukset saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti kesällä 1950. Tuolloin alueelle oli 

rakennettu 51 asuinrakennuksen lisäksi parikymmentä talousrakennusta, useita saunoja, 

koulu, oppilasasuntola, rukoushuone ja terveystalo. Tämä Näätämön kylä oli levittynyt 

noin kuudenkymmenen neliökilometrin alueelle. Suvut asuttivat kukin oman järven- tai 

joenrantansa. Nämä suvut ja perhekunnat olivat lähtöisin pääosin Suonikylästä, 

muutamia paatsjokelaisia lukuun ottamatta. Petsamon ja Paatsjoen siitojen koltat 

asutettiin pääasiassa Nellimöön sen parempien liikenneyhteyksien vuoksi sekä aiemmin 

mainitun ”länsimaistumisen” takia. Pääosa Petsamon kylän asukkaista asettui 

Tšarmijärven ja Nellimin alueille. Paatsjoen koltat taas rakensivat talonsa Keväjärvelle 

ja Mustolaan. 46  Myös kaavailluissa elinkeinoissa oli eroja. Näätämön asukkaiden 

pääelinkeinoksi kaavailtiin poronhoitoa, kun taas Nellimön asukkaiden ajateltiin 

                                                
44Holsti 1990: 33 
45Holsti 1990: 35 
46Lehtola 1999: 169 
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hankkivan itselleen ansiotöitä poronhoidon ollessa vain sivutoiminen tulonlähde. 

 

Vaikka asumisolot saatiin vakiinnutettua muutamassa vuodessa, monta tärkeää 

infrastruktuurin seikkaa jäi huomioimatta tai valmistumatta. Lumikiitäjätie Kaamasesta 

Sevettijärvelle valmistui vuonna 195547, mutta maantietä saatiin odottaa 1970-luvulle 

saakka, kuten myös puhelinyhteyksiä. Vasta vuonna 1978 koko kylään saatiin vedettyä 

sähköt. 48 

 

Vuonna 1949 Näätämössä oli vain noin 600 poroa. Kanta kasvoi nopeasti ja vuonna 

1951 poroja oli jo noin 1500. Kuitenkin vasta 1950-luvun lopulla tokka oli niin suuri 

(noin 4000 eläintä), että kolttasaamelaiset kykenivät saamaan elantonsa niistä. Alueella 

asui tuolloin 49 perhettä. Riidat porohoidollisista seikoista johtivat kuitenkin 

myöhemmin siihen, että koltat halusivat ja saivatkin muodostaa oman paliskunnan 

1960-luvulla. 

 

Valtion ja yksityisten tahojen avustamina koltat saivat sodan jälkeen verkkoja ja nuottia 

kalastuksen aloittamiseksi Näätämön vesistöissä. Nämä 772 verkkoa ja nuottaa eivät 

kuitenkaan riittäneet syvien vesien kalastukseen, ja myöhemmin valtio hankki niitä noin 

1500 kappaletta. Näätämön alueen vesiä ei jaettu perhekunnittain nautinta-alueiksi, 

koska alueella oli muutakin asutusta. Perinteinen tapa kalastaa kotijärvillä oli kuitenkin 

voimissaan, ja toiset kolttasaamelaiset kunnioittivat tätä. Muita tulon ja elinkeinon 

lähteitä olivat metsästys sekä erilaiset rakennus ja raivaustyöt. Metsä- ja raivaustöitä 

tehtiin Metsähallituksen piikkiin. Paliskunnan antamat rakennustyöt kuten Norjan ja 

Suomen välisen poroaidan rakentaminen 1950-luvun alussa työllistivät hetkellisesti 

Näätämön alueen kolttia. Maanviljely koostui pitkälti perunan viljelystä, ja eläiminä 

koltille ennestään tutut lampaat toivat lisäruokaa pöytään. 

 

Heikon tulotason vuoksi valtiota painostettiin avustamaan kolttia rahallisesti, mutta 

myös työntekoa helpottavien välineiden hankinnassa sekä tarvittavan infrastruktuurin 

rakentamiseksi. 49 

 

2.4 Kolttalaki 1955 

 

                                                
47Holsti 1990: 46 
48Saaminuett ry 
49Holsti 1990: 44- 46 
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Valtionneuvoston vuosien 1946 ja 1947 päätöksillä koltat eivät omistaneet maa-alueita, 

joille heidän asuntonsa rakennettiin. Heille oli myönnetty erinäisiä etuuksia jotka 

oikeuttivat esimerkiksi puun keräämiseen kotitarve tarpeisiin sekä kalastukseen valtion 

vesillä. Kolttien asuttamisesta ja etuuksien kirjaamisesta lakiin tehtiin ehdotus 

eduskunnalle, ja tämä hyväksyi sen joulukuun viimeinen päivä 1954. 50  Hallituksen 

esityksessä korostettiin kolttasaamelaisten erityisyyttä maan muihin saamelaisiin 

verrattuna. Erityisyys johtui heidän näkemyksensä mukaan kolttasaamelaisten pitkään 

jatkuneesta eristyneisyydestä muihin ryhmiin verrattuna. Hallituksen esityksessä 

vedotaan myös jo aikaisemmilta vuosilta tuttuun ”kolttien säilyttämiseen ja sen 

turvaamiseen.”51 

 

Laki eräiden kolttien asuttamisesta siirsi tonttien ja rakennusten omistuksen koltille 

itselle. Laki myös velvoitti valtion avustamaan rakennusten korjaamisessa, 

parantamisessa, uusimisessa sekä tarvittaessa laajentamisessa. Myös poronhoidon, 

kalastuksen, liikenneolosuhteiden ja kolttien elinmahdollisuuksien turvaaminen ja 

edistäminen määrättiin tarvittaessa valtion varoin suoritettavaksi. 52 

Maanomistussuhteiden lisäksi nähtiin tärkeäksi määritellä kolttien oikeudet, jottei 

paikallisen väestön ja eri viranomaistahojen välille syntyisi ristiriitoja. 53  Lain 

tarkemmasta täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annettiin asetus, jossa määriteltiin 

Näätämön ja Nellimön koltta-alue sekä oikeudet ilman erilliskorvausta. Nämä oikeudet 

liittyivät maan ja metsän käyttöön tuolla alueella. Oikeuksiin kuului muun muassa 

sijoittaa metsänhoitoviranomaisten luvalla tarpeelliset poro- ja kalapirtit, kalakellarit ja 

varastosuojat tarvitsemilleen paikoille valtion maalla sekä laiduntaa karjaa valtion 

mailla sekä koota niiltä heinää, jäkälää, lehdeksiä, järviluhtaa ja kortetta. 54 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
50 Holsti 1990: 55 
51Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kolttien asuttamisesta, Valtiopäivät 1955, Asiakirjat 1. 
52N. 273 Laki eräiden kolttien asuttamisesta, Suomen Asetuskokoelma 1955 
53Koltta-asiain kannatusyhdistys  ry 1988: 28 
54No 339. Asetus eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, 

Valtiopäivät 1955, Asiakirjat 1. 
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3. Kolttasaamelainen yhteisö lehdistön kuvaamana vuosina 1964 -1972 
 

Yhteiskunnan rakennemuutos tapahtui verrattain nopeasti, mutta oli käynnistynyt jo 

ennen sotia. Esimerkkinä Helsingin asukasluvun kasvu vuodesta 1900 vuoteen 1939: 

neljässäkymmenessä vuodessa asukasmäärä nousi 79 000 henkilöstä noin 258 000 

henkeen. Sama ilmiö oli havaittavissa esimerkiksi myös Turussa ja Tampereella. 55 

Suomalainen yhteiskunta koki kuitenkin suurimmat muutokset sotien jälkeisinä 

vuosikymmeninä. Pääasiallisina syinä tähän olivat teknologian nopea kehitys ja 

rakennemuutoksen aikaansaamat muutospaineet. Maatalouden koneellistumisen myötä 

työvoiman tarve väheni, eikä metsäteollisuuskaan tarvinnut työvoimaa samaan tapaan 

kuin aiemmin. Yksinkertaisesti perinteiset elinkeinot eivät pystyneet enää takaamaan 

työtä ja toimeentuloa jokaiselle. Suuriin ikäluokkiin kuuluvista moni hakeutui muiden 

alojen töihin sekä koulutuksiin. Teollisuus, esimerkiksi metalliala kasvoi sotakorvausten 

maksun myötä valtavasti. Neuvostoliitto halusi maksun pääasiassa metalli- ja puualan 

tuotteilla jolloin teollisuus joutui kasvattamaan tuotantoaan. Tämä tarjosi työpaikan 

monelle sellaiselle joka ei maalle syystä tai toisesta halunnut tai voinut jäädä.56 Myös 

julkinen sektori tarjosi yhä enemmän työpaikkoja kun koulutus- ja 

terveydenhuoltojärjestelmää uudistettiin ja laajennettiin. Näiden alojen työllistävä 

vaikutus oli valtava, etenkin naisten osalta. 57  Myös sosiaalipalveluiden määrän 

kasvaessa ja lakien muuttuessa naisten työssäkäynnin mahdollisuudet lisääntyivät.  

Vuonna 1970 kaikista työvoimaan kuuluvista naisista 62 % oli työelämässä.58 

 

Arkistoista selviää, että samat muutokset olivat näkyvissä myös Lapin läänin alueella.59 

Lapissa maa- ja metsätalouden piiristä katosi vuosina 1960 ja 1970 välillä lähes 15 000 

työpaikkaa. Läänin ulkopuolelle suuntautunut muuttoliike on vaihdellut 1960-luvulta 

lähtien noin 3500 ja 5400 hengen välillä (17- 27 % asukasluvusta). Selvityksessä on 

tilastoitu Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kuntien asukkaat samaan taulukkoon. Vuonna 

1950 väkiluku näiden kolmen kunnan alueella oli 14 407. Vuoteen 1960 mennessä 

väkiluku oli noussut 18 808. Vain viisi vuotta myöhemmin vuonna 1965 väkiluku on 

noussut 20 214 henkeen. 1970 väkiluku taas laskee 18 969. 

 

Rakennemuutokset näkyivät myös kolttasaamelaisessa yhteisössä, joskin ilmiö oli 
                                                
55Hannikainen 2008: 72 
56Hannikainen 2008: 72–73 
57Ibidem. 
58Hannikainen 2008: 73–74 
59 Lapin Liitto Lapin läänin väestö ja työvoima 1960- 2000, Seurantajärjestelmä 1973. Luettu 7.10.2014 
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lievempi kuin monessa muussa yhteisössä. Muuttoliikettä ja rakennemuutosta on 

kuvannut jonkin verran Tim Ingold tutkimuksessaan. Hänen mukaansa monet 

rakennemuutoksen, ja maaltamuuton piirteet ovat kolttasaamelaisen yhteisön kohdalla 

samanlaisia kuin suomalaisten agraariyhteisöjen kohdalla. Kuitenkin sillä on myös omat 

piirteensä jotka tulevat esiin esimerkiksi muuttosuunnissa. Muutto toki kohdistui 

kasvukeskuksiin, mutta monen kohdalla se tarkoitti muuttoa pohjoisemmaksi Norjan 

puolelle esimerkiksi Vardøn tai Kirkenesin alueelle.60 

 

Sevettijärven ja Näätämön lähellä ei ollut Ivalon lisäksi Suomen puolella suuria 

kasvukeskuksia ja kynnys lähteä Ouluun tai Rovaniemelle opiskelemaan tai töiden 

perään on ollut suuri. Ingoldin mukaan muuttoliike kohdistui pääasiassa Norjaan ja 

suurin muuttajaryhmä olivat naimattomat naiset. Toisaalta taas moni kolttasaamelainen 

oli lähtenyt Etelä-Ruotsiin suomalaisten tavoin paremman palkan ja elintason perässä. 

Ingold myös näki että kauemmas muuttaessa ongelmat sopeutua olivat erilaiset kuin 

lähialueille muuttaneilla. Kaupunkiympäristössä ja ulkomailla asuessa ongelmat olivat 

samankaltaisia kuin muilla maahanmuuttajilla. Esimerkiksi kieli ja kulttuuri olivat uusia, 

ja tämä vaikeutti sopeutumista. Lähialueille muuttaneilla kuten Inariin ja Ivaloon, 

ongelmaksi taas muodostuivat kolttasaamelaisiin kohdistuneet ennakkoluulot ja stigmat 

jotka tähän väestöryhmään liitettiin sekä suomalaisten, että muiden saamelaisten 

toimesta. Nämä nähtiin monesti myös työn saantia vaikeuttavina tekijöinä, sillä 

ajattelutapa kolttasaamelaisista laiskoina ryssinä ja porovarkaina eli edelleen vahvana. 61 

 

Tässä luvussa tulen käsittelemään kolttasaamelaisia ja heidän yhteisöään koskeneita 

asioita, joista Lapin Kansa uutisoi. Kolme pääteema valikoituivat pääosin uutis - ja 

artikkelimäärien perusteella. Olen jakanut uutiset kolmeen aihealueeseen. 

Ensimmäisessä kappaleessa käsittelen poronhoidon vaikeuksia, sekä niitä syitä, jotka 

johtivat kolttien oman paliskunnan syntymiseen. Jonkin käsittelen myös 

kolttasaamelaisten ja muiden poronhoitajien välisiä ristiriitoja. 

  

Toisessa kappaleessa tulen käsittelemään asumiseen ja maankäyttöön liittyviä seikkoja. 

Kolttalaki oli ongelmallinen jo vuonna 1955, sillä se toimi asutuksellisena ratkaisuna 

vain niille koltille, jotka olivat saapuneet Petsamosta Sevettijärvelle. Se ei ottanut 

lainkaan huomioon seuraavien sukupolvien tarpeita, ja tämä synnytti lukuisia ongelmia. 

 
                                                
60Ingold 1976: 129 - 130 
61Ingold 1976: 124 - 127 
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Viimeinen kappale käsittelee kieltä ja kulttuuria. Tämä osa-alue oli vähiten edustettuna 

näistä kolmesta, mutta mielestäni on tärkeää tutkia millä tavalla kulttuurista ja kielestä 

uutisoitiin, ja millainen kehityskaari näiden asemalla oli lehden antamien tietojen 

perusteella. 

 

3.1 Kolttasaamelaisten oma paliskunta ja sen synty 

 

Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen kolttasaamelaisten oman paliskunnan 

muodostumista, sekä niitä syitä jotka ajoivat Muddusjärven paliskunnan kahtia 

jakamiseen. Paliskunnan jakaminen ei kuitenkaan ratkaissut kaikkia niitä ongelmia, ja 

ristiriitoja joita eri ryhmien välille oli ehtinyt muodostua vuosien saatossa. 

 

Tutkimani ajanjakson ensimmäinen kolttien omaa paliskuntaa käsittelevä lehtijuttu 

ilmestyi maaliskuussa 1964.  Tässä lyhyessä jutussa haastateltiin pohjoissaamelaista 

poromies Nils Hjalmar Holmbergia Sevettijärveltä. Ajatusta perustellaan Muddusjärven 

paliskunnan laajuudella ja tästä johtuvista vaikeuksista erotuksissa ja vasotuksissa. 

Hänen mukaansa koltat ja koltta-alueen poromiehet ovat menettäneet huomattavan osan 

tuloistaan vasojen jäätyä merkkaamatta. Merkkaamatta jääneet vasat taas merkitään 

peuroina paliskunnan omiksi. Hän toteaa, etteivät nykyiset erotus- ja vasotusalueet ole 

oikeaa koltta-aluettakaan. Näistä syistä johtuen kolttien tulisi saada oma palkinen.62 On 

mielenkiintoista huomata, että vahvasti tenolaiseen sukuun kuuluva henkilö on 

puhumassa kolttien oman palkisen puolesta. Henkilöhistoriaa tuntematta on mahdotonta 

sanoa, mitkä olivat hänen syynsä puoltaa asiaa, joka selvästi myöhemmin jakaa 

osapuolet kolttasaamelaisiin ja muihin poronhoidon harjoittajiin. Tässäkin artikkelissa 

on huomioitava, että lehti on haastatellut pohjoissaamelaista poronhoitajaa, eikä 

kolttasaamelaista vaikka asia koskee kolttasaamelaisia. 

 

Seuraavaa artikkeli ilmestyi saman vuoden marraskuussa. Artikkeli on yhteenveto 

Sevettijärvellä pidetystä kokouksesta, johon ottivat osaa kolttien lisäksi maaherra Martti 

Miettunen, talousneuvos Yrjö Alaruikka ja agronomi Pauli Sipilä. Paikalla olivat myös 

Inarin kunnanjohtaja sekä Muddusjärven paliskunnan muita poromiehiä. Kokouksesta 

oli tehty monisivuinen artikkeli, joka julkaistiin kahdessa numerossa. 

 

 Artikkeli on jakautunut eri tahojen puheenvuorojen esittelyyn, osittain sanasta 

                                                
62Lapin Kansa, 20.3.1964 
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sanaankin. Kysymystä alustettiin käymällä läpi aikaisempien vuosien porolukua niin 

paliskunnan tasolla, kuin henkilökohtaisella tasollakin. Nämä henkilökohtaiset kasvut ja 

tappiot ovat kuitenkin toissijaisia siihen nähden, että koltat ovat tyytymättömiä vasojen 

sekä teurasporojen määrään, erotuspaikkoihin sekä kokoamisiin. 

 

Osa syynä on poroaitojen puute, joka on johtanut siihen, että vieraspalkisten porot 

pohjoisesta ovat tulleet samoille laidunalueille Muddusjärven paliskunnan porojen 

kanssa. Tällöin kolttien on ollut vaikea löytää omiaan 20 -30.000 päisestä tokasta. 

Erotukset ovat kestäneet viikkoja, eivätkä koltat ole siitäkään huolimatta saaneet kaikkia 

teurasporojaan. Teurasporoja on ollut sekä liian vähän, että ne ovat olleet liian huonossa 

kunnossa, jotta lihasta olisi saanut myynnissä kunnon ansiot. Näistä syistä sekä 

vasotuksiin liittyen koltat näkisivät, että heidän elinkeinonsa olisi paremmin turvattu 

omassa palkisessa. Kokoaminen olisi helpompaa ja nopeampaa, vasotukset voitaisiin 

valvoa ja suorittaa omilla alueilla, ja porojen saaminen kesymmiksi olisi mahdollista. 

Nämä tavat ovat taas vanhastaan olleet kolttien poronhoidolle ominaisia piirteitä. 

Kolttien luottamusmies Jaakko Sverloff toteaa: 

 

”Niinkuin talousneuvos Alaruikka sanoi, on poroja jäänyt liikaa metsään. Poronhoito 

edistyy vain, jos poroja hoidetaan ja porot ovat kesyjä”63 

 

Oman kantansa toi myös julki Muddusjärven palkisen poroisäntä Jouni Paadar. Hänen 

mukaansa aitojen puute on ollut syynä huonoihin porovuosiin. Aidan puuttuessa tokat 

ovat kasvaneet liian suuriksi poronhoitajien määrään nähden. Tästä taas on johtunut 

tuhansien porojen erottamatta jättäminen, minkä Sverloffkin puheessaan mainitsee. 

Yhteisenä huolenaiheena ovat siis pienet teurasporomäärät sekä tokkien suuret koot. 

Viimeisin vaikeuttaa ja pitkittää erotuksia. 

 

Maaherra Miettunen toteaa artikkelin loppupuolella, että kokouksella ei ole mitään 

valtaa lähteä viemään paliskunta-asiaa eteenpäin. Mutta jos koltat näkevät paliskunnan 

jakamisen ainoaksi vaihtoehdoksi tilanteen parantamiseksi, se heille suotakoon. Hän 

toivoo kuitenkin rauhanomaista ja sovussa tehtyä ratkaisua asiaan, joka olisi jokaisen 

poromiehen etu. 64 

 

Seuraavan päivän artikkelissa jatkettiin asian puimista yksittäisten puheenvuorojen 
                                                
63Lapin Kansa, 24.11.1964 
64Lapin Kansa, 22.11.1964 
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kautta. Suurimmaksi ongelmaksi ja kiistan aiheuttajaksi nousee erotuspaikkojen huono 

sijainti, ja tästä syystä kolttien on mahdotonta saada omia porojaan erotelluksi. Silisjoen 

erotuspaikkaa ei ole käytetty kolttien mukaan kunnolla. 

 
Muddusjärven poroisäntä Paadar kommentoi Silisjoen aidan käyttöä seuraavasti: 

 
” – sellaista tarkoitusta ei suinkaan ole ollut että koltat eivät saa Silisjoella pitää erotuksia. Johan siinä saa pitää tietysti.”65 

 

 Silisjoen erotusaita olisi koltille mieluisin ja helpoin paikka suorittaa erotukset. Olli 

Gauriloff muun muassa toteaa, että Silisjoen aidassa on muutamaan otteeseen ollut 

poroja, mutta kolttien ei ole annettu ottaa omia poroja pois. He ovat joutuneet 

jäljestämään niitä Petsikolle saakka, ja tuossa vaiheessa suurin osa oli jo kadonnut 

metsään. 

 

”Meidän kolttien mieli on, että jaetaan palkinen, että mekin tulemme toimeen. Nyt 

meillä ei ole toimeentuloa.”66 

 

 Kolttien tavoitteena olisivat syysteurastukset, jolloin porot ovat vielä hyvässä lihassa, ja 

niistä saisi kunnon hinnan. 67 

 

Seuraavat maininnat asiasta löytyvät vuoden 1966 maaliskuussa ilmestyneessä laajassa 

artikkelissa, joka on tiivistelmä Yrjö. A. Räsäsen esitelmästä Lapin Sivistysseuran 

yleisötilaisuudessa. Esitelmän aiheena olivat Sevettijärven kolttien nykyolot. 

Tiivistelmässä sivutaan aihetta hyvin lyhyesti mainiten vain kolttien toivomus omasta 

paliskunnasta. Syyksi esitetään kolttien poronhoitotapoja, jotka poikkeavat muista 

alueen poronhoitotavoista. Koltat näkevät, että omien tapojensa vuoksi he eivät voi 

harjoittaa poronhoitoa samassa palkisessa muiden kanssa.68 

 

Väittämä toistuu usein tässä keskustelussa. Tällä perustellaan myös paliskunnan jaon 

tarvetta sekä kolttien, että virkamiesten toimesta.  Representaation näkökulmasta tämä 

on erityisen mielenkiintoista siitä syystä, että se jatkaa kolttien esittämistä 

erityisryhmänä. Heillä on oma erityinen menetelmänsä, ja paikkansa saamelaisen 
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poronhoidon historiassa. Menetelmien eroavaisuutta verrattuna pohjoissaamelaiseen 

tapaan ei voida kiistää, ja mielestäni perimmäisenä lähtökohtana oman palkisen 

perustamiselle oli siis paimennustapojen erot.  Esille nousevat myös yhden suuren 

paliskunnan sisällä vallitsevat suuret välimatkat, jotka asettivat poronhoidonharjoittajat 

eriarvoiseen asemaan. 

 

Saamelaisasian neuvottelukunta otti kantaa kolttien omaan paliskuntaan vuoden 1967 

elokuussa pidetyssä omassa kokouksessaan. Kokous totesi kolttien poronhoidon 

taantuneen viime vuosina. Syiksi mainittiin poikkeava poronhoitotapa sekä vaikeutensa 

vähemmistönä Muddusjärven, Vätsärin ja Ivalon paliskunnissa. 

 

”Poronhoito elinkeinona on luonteeltaan sellainen, että paliskunnan sisäisen toiminnan 

tulee olla yhtenäinen jotta sen osakkaille voitaisiin taata riittävä oikeusturva ja jotta 

sen toiminta tuottaisi mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen”. 

 

Tästä syystä neuvottelukunta päätti tukea kolttien kyläkokousten ehdotusta omasta 

palkisesta, jolla turvattaisiin heidän toimeentulonsa.69 

 

Artikkelien perusteella voidaan todeta, että sekä kolttasaamelaiset että 

pohjoissaamelaiset saavat äänensä ja näkökantansa esille. Myös viranomaistahon 

näkökulma tuodaan esimerkiksi maaherran puheenvuorojen yhteydessä esille. 

Lääninhallituksen kanta oli kolttasaamelaisia puoltava, mutta asiaan toivottiin 

rauhanomaista ratkaisua. Ristiriidaksi nousee pohjoissaamelaisten ja kolttasaamelaisten 

näkemyserot poronhoidon ongelmien syistä. Muddusjärveläiset näkevät ongelmaksi 

poroaitojen puutteellisuuden, jotka ratkeaisivat aitojen rakentamisen myötä. 

Kolttasaamelaiset taas näkevät ainoaksi ratkaisuksi erillisen oman paliskunnan, joka 

takaisi heille oikeuden ja mahdollisuuden harjoittaa heille perinteistä poronhoitoa. 

Kolttasaamelaisten tapa harjoittaa poronhoitoa eroaa heidän näkemyksensä mukaan 

liiaksi muiden palkisten tavasta harjoittaa poronhoitoa. 

 

Enempää asiaa ei käsitelty tuon vuoden Lapin Kansan julkaisuissa. Olisi 

mielenkiintoista päästä tutkimaan kyläkokousten pöytäkirjoja näiltä vuosilta, sillä 

keskustelu on varmasti käynyt vilkkaana kolttasaamelaisen yhteisön sisällä. Päähuomio 

tuntuu kuitenkin keskittyvän asutusasiaan ja infrastruktuurin puutteeseen, kuten myös 
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muiden elinkeinojen ja elinolojen yleiseen heikkouteen. Näistä taas syytettiin pitkälti 

valtiota, joka ei ollut pitänyt lupauksistaan huolta eikä niistä laissa määritellyistä 

velvollisuuksista, jotka koskivat infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinojen tukemista. 

 

Lapin Kansa uutisoi helmikuussa 1968 ”Koltat saanevat oman paliskunnan”. Lehdistön 

mukaan Saamelaisasiain neuvottelukunta päätti puoltaa kokouksessaan Muddusjärven 

paliskunnan jakamista ja kolttapaliskunnan perustamista. Myös lääninhallitus on 

lausunnossaan paliskunnan perustamisen kannalla, koska saatujen selvitysten 

perusteella Muddusjärven paliskunnassa on vakavia sisäisiä ristiriitoja, jotka haittaavat 

porotöitä. Ja koska paliskunnan pohjoisen osan erottaminen omaksi paliskunnaksi tuo 

enemmän etua kuin haittaa, on päädytty puoltamaan kolttapaliskunnan perustamista.70 

 

 

Huhtikuussa 1969 Lapin Kansa uutisoi, että Muddusjärven paliskunta tullaan jakamaan, 

ja koltat saavat oman paliskunnan. Uutinen ilmestyi Sevettijärven kyläkokouksesta 

kertovan artikkelin yhteydessä. Näätämön paliskunta on aiemmin anonut oman 

paliskunnan perustamista, johon on nyt saatu myönteinen päätös. Paliskunnan perustava 

kokous pidetään toukokuussa, sillä poronhoitovuosi alkaa kesäkuun alussa. Uuden 

palkisen raja tulee kulkemaan Iijärven pohjoispuolelta Nitsijärvelle ja sen halki Inarin 

rantaan ja Vätsärin 71  paliskunnan rajaa pitkin Norjan rajaan. Paliskunta käsittää 

Sevettijärven poronhoitoalueen. Paliskunta tulee eromaan tällä toimenpiteellä 

Muddusjärven paliskunnasta. 

 

Sevettijärven koltille ja poronhoidolle historiallinen päivä koitti neljäs toukokuuta 1969. 

Näätämön paliskunnan perustava kokous järjestettiin Sevettijärven koululla. Palkinen 

tulisi käsittämään noin 1500 neliökilometriä maa-alaa kolttien poroille ja poronhoidolle. 

Kokouksessa luettiin ääneen sekä puoltavat, että vastustavat lausunnot asian tiimoilta. 

Muddusjärven paliskunta vastustaa jakoa vedoten alkuperäisen paliskunnan pienuuteen, 

jota jako söisi entisestään. Myös manttaalikunta vastusti jakoa. Puoltajina olivat 

Paatsjoen (Vätsärin) paliskunta, sekä Saamelaisasian neuvottelukunta, joka toteaa, ettei 

poronhoito ole päässyt kehittymään eivätkä poronhoitoperinteet voi sopeutua näissä 

puitteissa. Paliskuntain yhdistys on myös jakamisen kannalla, jota lääninhallitus on 

esittänyt ja Korkein oikeus sen vahvistanut, joten asia on lainvoimainen.72 
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Artikkelissa mainitaan vielä esteaidan tarve länteen paliskuntien rajalle, jotta kolttien 

porot eivät karkaisi naapuripalkisiin.73 

 

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen paliskuntanien välinen kiista nousee jälleen 

otsikoihin myös mediassa. Lapin Kansa uutisoi heinäkuussa 1971 että Muddusjärven 

paliskunta vaatii Näätämön aluetta takaisin itselleen. Lapin lääninhallitus oli antanut 

päätöksensä asiassa 1968. Muddusjärven paliskunta vastusti päätöstä koska 

nimenomaan pohjoisosassa (Näätämö) sijaitsivat heidän mukaansa parhaat porojen 

laidunmaat. Keväällä paliskunta oli päättänyt lähettää lähetystön Lapin maaherran 

puheille. Lähetystö tapasi maaherran kesäkuussa. Muddusjärven paliskunta esittää 

lukuisia syitä päätöksen kumoamisperusteiksi. 

 

Asutustoimikunnan kysyessä kolttien asuttamisesta 1948 Muddusjärven paliskunnalle 

sanottiin, että koltat asetetaan vain sillä ehdolla, että heidän vuokseen ei paliskunnalle ja 

sen osakkaille aiheudu minkäänlaista vahinkoa tai menetyksiä. Koltat hyväksyttiin 

paliskunnan jäseniksi tällä ehdolla, koska paliskunnan poromäärä ja luku antoivat 

myöten, ja kolttien porot saatiin mahdutettua tähän paliskuntaan. Maa-alueen 

puolittamisella aiheutettiin kuitenkin hallaa tynkäpaliskunnalle ja sen osakkaille poro-

omaisuuden ja elinkeinon menetyksellä. Tämä taas on ollut muddusjärveläisten mielestä 

tiedossa jo jakopäätöstä tehtäessä. 

 

Lähetystö on luetellut lukuisia syitä nykyiselle tilanteelle. Aikaisemmin kesä ja 

talvierotukset on pidetty eri paikoissa, ja porot ovat liikkuneet laajemmalla alueella. Nyt 

kolttien porot kerätään moneen otteeseen, ja porojen elopaino eli teuraspaino on 

laskenut niiden rasittumisen vuoksi. Porot karkailevat muddusjärveläisten 

erotuksiin/vasotuksiin, jolloin syntyy ylimääräistä stressiä. Poronhoidolliset 

kustannukset ovat nousseet, vaikka kesätyötkin tehdään talkoilla. Todelliset 

kustannukset erotuksista ovat laskettuakin suuremmat. 

 

”Paliskuntamme ollessa vielä yhtenä ja jakamattomana hoidettiin porot mielestämme 

kohtuullisin kustannuksin ja määrätietoisesti – ”74 

 

Kolttien alueella on heidän mukaansa pääasiassa vieropalkisten poroja, joista koltat 
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saavat korkeat hoitomaksut. Muddusjärveläiset ovat ehdottaneet yhteisiä kesämerkintöjä, 

joissa kulut tasattaisiin, ja peurat jaettaisiin vaadinlukujen mukaan, mutta tämä ei ole 

Näätämön paliskunnalle sopinut. He ovat myös ehdottaneet yhteistä syys- ja talvihakua 

sekä kokoamistöitä. Erotus tehtäisiin kolttien puolella Siilisjoen aidalla. 

Muddusjärveläiset tarjosivat tätä, vaikka heidän mukaansa koltat osallistuvat huonosti 

yhteisiin kokoamistöihin. Tätäkään tarjousta ei kuulemma otettu vastaan. Aidan 

rakentamisen uskotaan johtavan siihen, että Muddusjärven paliskunnan porot polkevat 

kaikki ruokamaat etsiessään reittiä vanhoille ruokamaille pohjoiseen. Mainitaan että 

monet ovat lopettamassa elinkeinoaan porojen vähäisen määrän vuoksi, sillä usko 

tulevaisuuteen on jo mennyt. Aikaisemmin myös pienen tokan omistajille riitti töitä, 

koska paliskunnalla oli paljon yhteisiä tehtäviä, ja niitä isoja omistajia, jotka tarvitsivat 

muiden apua. Muddusjärveläiset kirjoittivat myös useiden näätämöläisten olevan 

saamaa mieltä heidän kanssaan jakoasiasta. Jaosta on ollut enemmän haittaa kuin 

hyötyä.75 

 

Samaan yhteyteen on liitetty myös Näätämön paliskunnan rahastonhoitajan Matti 

Sverloffin lausunto. Lausunnon alku käy läpi Muddusjärveläisten vaatimuksia ja 

perusteluita. Hänen mukaansa koltista ja Näätämön paliskunnasta ja sen toimista on 

annettu virheellistä tietoa. Esimerkiksi Muddusjärven paliskunnasta ei ole hänen 

mukaansa annettu koltille ½ vaan karkeasti arvioiden 1/3. Hän korjaa myös, että 

paliskunnan vuotuiset hoitomaksut ovat olleet 8mk (v.1969 8mk ja 50p) eivätkä 12 mk 

suuruisia, kuten muddusjärveläiset väittävät. Ennen paliskunnan jakoa hoitomaksut ovat 

olleet erilaiset. ”Muddusjärven paliskunta on aina vaikeuttanut Näätämön paliskunnan 

toimintaa tekemällä kiusaa tälle paliskunnalle” toteaa Sverloff. Tätä kiusantekoa ei 

kuitenkaan eritellä.  Hän ottaa kantaa esitettyihin porolukuihin. Muddusjärveläisten 

mukaan poronhoitovuonna 1970- 71 Näätämön paliskunta sai 500 lukuporolle 127 

vasaa, mutta he saivat 1100 porolle vain 74 vasaa. Virallisen poroluettolon mukaan 

Muddusjärven paliskunta on saanut 1100 porolleen 358 vasaa ja Näätämön paliskunta 

koko poroluvulleen 1267 porolle 329 vasaa. Tällä kumotaan väite siitä, etteivät 

muddusjärveläiset olisi saaneet vasoja, eikä niitä olisi tulossa. Sverloff toteaa, että 

viralliset luettelot ovat tarkistettavissa, mikäli niin halutaan. Myös kesämerkintätulokset 

esitellään. Kerrotaan toki, että Näätämön paliskunnalla on saatavia Muddusjärven 

paliskunnalta 12 050 mk ja jako-omaisuus vielä erikseen. Sverloff syyttää 

muddusjärveläisiä kolttien mustamaalauksesta ja vanhojen porovarasstereotypioiden 
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tuomisesta osaksi keskustelua. Hänen mielestään kolttia pidetään siinä 

kirjelmässä ”täysin saamattomina ja yhteiskuntaan kelpaamattomina”. 76 

 

Tim Ingoldin tutkimus vuodelta 1976 ei kerro yksittäisten paliskuntien vasamääriä, 

mutta siitä on nähtävissä, että määrät tippuivat radikaalisti koko alueella 1969, mutta 

lähtivät taas jyrkkään nousuun 1970. Taulukot myös paljastavat, että Muddusjärven 

paliskunnan poromäärien kehitys ei eroa muista koltta-alueen paliskunnista millään 

tavalla. Kehityssuunta on samanlainen kuin Vätsärin ja Näätämön paliskunnassa. Tästä 

voitaisiin tehdä päätelmä, että poronhoitovuosi 1969- 1970 oli kaiken kaikkiaan huono 

ja alhaisin viimeiseen kymmeneen vuoteen. 77 

 

 Järjestelyn toimivuutta on vaikea mitata muutaman vuoden ajanjaksolta. Todellisten 

tulosten saamiseksi olisi mielestäni huomioitava huomattavasti pidempi ajanjakso. 

Nykytiedon valossa voidaan todeta, että paliskunnat pysyivät erillään78. 

 

3.2 Asutus ja maankäyttö – kolttatila vai porotila? 

 

Lähes 20 vuotta kolttien asuttamisen ja kolttamökkien rakentamisen jälkeen 

ajankohtaiseksi nousi rakennusten peruskorjaus ja niiden kustannukset. Vuodesta 1965 

lähtien Lapin Kansassa kirjoiteltiin suhteellisen paljon kolttatalojen korjaustarpeesta ja 

asuin tilojen riittämättömyydestä. 

 

Ongelma on lähtökohdiltaan mielenkiintoinen, etenkin jos sitä tarkastellaan Ingoldin 

tutkimuksen pohjalta. Hänen mukaansa vaatimukset koltta-asumusten laajentamisesta 

lähtivät viranomaisten suosituksista, jotka koskivat asumispinta-alaa per henkilö. 

Virallisten suositusten mukaan jokaisella asukkaalla tulisi olla käytettävissään 10m² tila. 

Hän kirjoittaa, että korjaukset ja laajennukset nähtiin lääkkeenä tähän ongelmaan. 

Ingoldin mukaan ajatus korrelaatiosta ihmisen ja tilan välillä on kuitenkin koltille ja 

heidän arvoilleen vieras. Hänen mukaansa asunto on koltille pohjimmiltaan järjestely-

yksikkö eikä niinkään tilaa koskeva yksikkö. Niin kauan kuin ”järjestely-yksikkö” 

täyttää ne vaatimukset joita kodinhoidolliset seikat vaativat, itse tila on toissijainen 

seikka.79 Eli niin kauan kuin ruuanlaitto ja kotityöt oli mahdollista tehdä, ei itse pinta-
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alalla tai sen puutteella ollut suurtakaan merkitystä kolttien maailmassa. 

 

 Hän kirjoittaa, että rakentamisen ja laajentamisen paine, joka tuli ulkopuolelta, 

hyväksyttiin pääosin siksi, että koltat ymmärsivät kasvavan huonemäärän tarjoavan 

mahdollisuuden jakaa tehtävät eri huoneiden kesken.80 Eli asunnon eri huoneita olisi 

mahdollisuus käyttää eri askareiden suorittamiseen, eikä kaikkea tarvitsisi enää tehdä 

samassa tilassa. 

 

Huhtikuussa 1965 Lapin Kansa uutisoi, että kolttien rakennukset saavat 

peruskorjauksen. Rakennukset ehdotetaan korjattavaksi valtion varoin, ja eduskunnalle 

on jätetty lakiesitys kolttalain muuttamisesta, ja siinä ehdotetaan peruskorjauksen 

suorittamista vuosina 1965- 1968. Korjausten kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 

295.00 markkaa. Peruskorjauksen tarvetta perustellaan rakennusten huonolla kunnolla 

ja rapistumisella. Korjauksen piiriin sisältyisivät tulisija- ja lämmityslaitteiden 

korjaukset tai uusimiset, vesikattojen korjaukset ja muut välttämättömiksi katsottavat 

peruskorjaustyöt. Artikkelissa kerrotaan, että asuinrakennusten rappeutuminen on jo 

johtanut eräiden rakennusten kohdalla lämmityskieltoon.81 

 

Seuraava maininta löytyy vuoden 1966 helmikuulta. Uutinen kertoo Saamelaisasian 

neuvottelukunnan kokouksesta, jossa on pohdittu kolttatalojen korjaamista. Artikkelin 

mukaan kolttatalojen peruskorjauksia on tehty vuosittain asutushallituksen myöntämän 

määrärahan turvin. Määräraha on tarkoitettu kolttien taloudellistenolojen turvaamiseen, 

ja sen suuruus oli viime vuonna (1965) 20 000 mk ja tänä vuonna 40 000 mk. Monet 

valtion rakennuttamat kolttatalot ovat pahasti rappeutuneet, mutta nykyisillä 

määrärahoilla kestää viidestä kuuteen vuotta ennen kuin kaikki korjattavat, 55 taloa on 

saatu tyydyttävään kuntoon. Vuoden 1956 kolttatilojen katselmuksessa koko alueelle oli 

muodostettu 79 tilaa, joista 52 tuli Näätämöön.82 Tämä tarkoittaa että Nellimön alueelle 

muodostettiin 27 tilaa.  Prosentuaalisesti korjauksen tarpeessa oli lähes 70 % kolttien 

asunnoista. Neuvottelukunta pyysi asutushallitusta varaamaan ensi vuoden 

talousarvioon 70 000 markan suuruisen määrärahan kolttatalojen korjauksiin.83 

 

Maaliskuussa 1966 julkaistussa Lapin Sivistysseuran järjestämässä yleisötilaisuuden 
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tiivistelmässä käsiteltiin monen muun seikan lisäksi kolttien asuin oloja. Agronomi 

Räsänen muistutti, että alun alkaen jo rakennukset olivat liian pieniä, sillä asuma alaksi 

tuli noin 6 neliömetriä asukasta kohden. Perheiden kasvaessa ala on vielä pienentynyt. 

 

 ”Rakennukset ovat niin heikossa kunnossa, että jo vuonna 1963 osa rakennuksista 

määrättiin lämmityskieltoon kunnan palotarkastajan toimesta. Syksyllä 1964 jopa 80 % 

rakennuksista sai tämän tuomion. Kieltoa ei ole kuitenkaan voitu noudattaa, sillä 

asukkailla ei ole muuta paikkaa minne mennä, eikä varallisuutta joka mahdollistaisi 

tarvittavien korjausten tekemisen.”84 

 

 Toinen asumiseen ja asuttamiseen liittyvä ongelma on agronomi Räsäsen mukaan 

kysymys uusien perheiden asemasta. Kolttalain mukaan sijoitettiin vain ne perheet, 

jotka siirtyivät Petsamosta. Lain tulkinnan mukaan perheistä irtautuvat uusien perheiden 

muodostajat eivät saa rakennuspaikkaa, eivät rakennusavustuksia, eivätkä puutavaraa 

valtion metsistä. Heille eivät kuulu ne etuudet, jotka kolttalaissa mainitaan. He voisivat 

saada vuokrapalstoja, mutta niihin taas ei saada rakennuslainoja.  Tähän hän ehdottaa 

ratkaisuksi kolttalain muuttamista, mutta pitää tätä vaihtoehtoa epätodennäköisenä ja 

toivookin että uusi porotilalaki toisi helpotusta tilanteeseen. Tuolloin laista oli vain 

ennakkotietoja. Niiden mukaan poronhoitotilaan erotettaisiin maata sen verran, että 

siinä poronhoidolla voisi tulla toimeen: asuin tontti, viljelyskelpoista maata vähintään 

4ha ja kotitarvepuun saantiin riittävä metsä. Sen sijan tukimetsää omana palstana eikä 

yhteismetsänä tulisi näille tiloille. Tämän jälkeen Räsänen lisää, että olisi tärkeää 

kaavoitta nämä uudet tilat nykyisen koltta-asutuksen läheisyyteen. Olisi myös pidettävä 

huolta, että alue pysyisi väestöllisesti puhtaasti koltta-alueena.85 

 

Vuoden 1967 lokakuussa Lapin kansa kirjoittaa laajasti koltta-alueen ongelmista 

pureutuen erityisesti asumisen ja elinkeinojen ongelmiin. Lehti kertoi, että 

valonpilkahduksen kolttien tilanteeseen tuo seuraavan vuoden budjettiin esitetty 140 

000 mk määräraha. Esityksen toivotaan menevän läpi, jolloin kolttien asunto- ja 

toimeentulotilanteeseen saataisiin todellisia parannuksia. Artikkelissa on haastateltu 

ylikonstaapeli Martti Plantingia, joka on toimittajien mukaan erityisen hyvin perehtynyt 

kolttaväestön ankeaan osaan. Hänen mielestään koltta-asumukset ovat niin hatarassa 

kunnossa, ettei niiden kunnostamisessa ole järkeä, eikä perheiden pitäisi antaa asua 

niissä. 
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”Olisi parempi, jos vanhat asunnot hävitettäisiin, ja kolttaheimoa alettaisiin asuttaa 

todenteolla kuten muitakin suomalaisia.”86 

 

 Hän on myös sitä mieltä, että koltille pitäisi antaa mahdollisuus valita, haluavatko he 

asua korvessa vai liikepaikkojen ja työkohteiden läheisyydessä. Tällöin muodostuisi 

luonnollinen jako niihin, jotka haluavat liikekeskuksiin ja niiden tarjoamiin 

työpaikkoihin sekä niihin, jotka harjoittaisivat poronhoitoa poromiestiloilla. Planting 

toteaa, että vaikka osalle koltista on myyty mh-tiloja(metsähallitus), pitäisi ne rinnastaa 

kolttamökkeihin korjausavustuksia myönnettäessä. 87  Joissakin yhteyksissä on ollut 

toimittajien mukaan puhetta, että kolttia varten tulisi rakentaa nykyistä kiinteämpiä 

asuntoalueita, ja niiden yhteyteen tulisi kehittää elinkeinotoimintaa. Olisi myös 

tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä rakentamaan kunnollisia taloja lähinnä elinvoimaisille 

perheille. Tällöin tietenkin pitäisi saada riittävästi tukea valtiolta lainojen ja avustusten 

muodossa. Samalla tulisi käyttää asukkaiden omaa aloitekykyä. Tähän yhtyy 

kansanedustaja Tuure Salo, joka on lehden mukaan myös perehtynyt koltta-alueen 

ongelmiin. Hän puhuu myös tukirahojen myöntämisestä opintoihin ja niistä syntyviin 

kuluihin. Erityisesti ammattikoulutukseen hakeutuville olisi saatava avustusta 

esimerkiksi vaatetuksen ja muun elämisen kustannuksiin.88 

 

Myös Inarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkki Jomppanen esittää porotilalakia 

avuksi kolttien asumisen ongelmiin. Esiin nousee myös jälleen kolttalain ongelma, joka 

ei oikeuta perheistä irtautuville omien tupien rakentamista.89 

 

Pitkään hahmoteltu porotilalaki nytkähti eteenpäin tammikuussa 1968. Lapin kansa 

otsikoi: ”Poromiestilatoimikunnalta tullut esitys kolttien maanjärjestelyiksi”. 

Artikkelissa on ehdotus kolttien maanjärjestelylaista, sillä heitä pyydettiin kiinnittämään 

erityistä huomiota kolttakysymykseen. Lain ensimmäinen pykälä kuuluu seuraavasti: 

 

     1§ 

Eräiden kolttien asuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 1955 annetun (273/55), jota 

jäljempänä sanotaan kolttalaiksi, 1§ : ssä tarkoitetun tilan (kolttatilan) saaneiden kolttien 

                                                
86Lapin Kansa, 31.10.1967 
87Lapin Kansa, 31.10.1967 
88Lapin Kansa, 31.10.1967 
89Lapin Kansa, 31.10.1967 
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ja heidän jälkeläistensä sekä näiden aviopuolisoiden toimeentulomahdollisuuden 

parantamiseksi voidaan poiketen sanotun lain säännöksistä antaa maata, osuutta ja 

etuutta sekä luottoa tai muita etuja sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Tämän lain 

tarkoituksiin hankitaan maata vastaavasti noudattaen, mitä maan hankkimisesta on 

säädetty.....annetussa porotilalaissa...Sanottuihin tarkoituksiin voidaan myös käyttää 

porotilalain nojalla hankittua maata.90 

 

Lapin Kansa oli haastatellut syyskuussa 1968 poromies Oula Aikiota saamelaisten ja 

kolttien ongelmista. Hän ei korosta erityisesti asumista eikä sen ongelmia, mutta hän 

ottaa kantaa kolttien sijoitusalueen ongelmalliseen sijaintiin sekä koulunkäynnin 

vaikeuteen.91 

 

Vuoden 1969 uutisoinnin avaa uutinen Sevettijärven kyläkokouksesta. Kokouksessa 

luottamusmieheksi valittu Matti Sverloff teki selkoa hallituksen esityksestä uudeksi 

porotilalaiksi, niin sanotun kolttalain muutosesityksestä sekä kolttien 

maanjärjestelylaista. Iltatilaisuudessa keskustelua jatkettiin, ja koltat suhtautuivat 

luottavaisesti tuleviin laki ja asetusuudistuksiin, jotka koskevat maankäyttöä ja sen 

järjestelyjä.92 

 

Huhtikuussa 1969 Lapin Kansa uutisoi, että kolttien asuttamis- ja porotilalakiin tulee 

muutoksia. Lait hyväksyivät eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta eräiden 

hallituksen tekemin muutoksin. Hallituksen esityksessä erityistä huomiota oli kiinnitetty 

niihin toimiin, jotka ovat tarpeen asunto-olojen parantamiseksi, rakennus- ja 

lämmitysaineiden saannin helpottamiseksi sekä työllisyyden ylläpitämiseksi. 

Porotilalakiin lisättiin uusi momentti, jonka mukaan asutushallitus voi liittää porotilan 

luovuttamisesta, vuokraamisesta, osittamisesta tai tietyistä rajoituksista vapauttamisesta 

annettavaan päätökseen ehdon, että valtion saamisten tai maankäyttölaina tai osa siitä on 

heti korkoineen maksettava. 93  Toukokuun lopulla 1969 Lapin Kansassa mainitaan 

lyhyesti, että luottamusmies Sverloff uskoo asumiskysymyksen helpottavan kolttalain 

muutosten ja porotilalain voimaantulon myötä. Tuossa vaiheessa vielä uskottiin 

porotilalain tuovan helpotusta ahtaisiin asuinoloihin ja nuorten kolttien vaikeuksiin. 

 

                                                
90Lapin Kansa, 10.1.1968 
91Lapin Kansa, 4.9.1968 
92Lapin Kansa, 9.4.1969 
93Lapin Kansa, 24.4.1969 
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Inarissa kokoontunut toinen pohjoismainen saaamelaiskonferenssi otti kantaa koltta-

asiaan ja -asumiseen. Se totesi, että tonttien ja uusien asuntojen hankintajärjestelyihin 

toivotaan joustavuutta. Haja-asutussysteemistä on luovuttava. Kun muodostetaan uusia 

tontteja, ne olisi ryhmiteltävä vähintään neljän asumusryhmiin. Heidän mukaansa 

varsinkin nuorten perheiden asuntokysymyksen järjestäminen on kiireellinen. 94 

 

Joulukuussa 1969 saatiin lisäselvyyttä koltta-alueiden maanjärjestelyasioihin myös 

Lapin Kansan julkaisussa. Porotilalain säätämisen ohella on annettu kolttien 

maanjärjestelylaki ja kolttalain muutoslaki. Nämä koskevat kuitenkin vain kolttalain 

mukaisia kolttatilojen omistajia. Kolttatilaa omistamattomien on haettava maata joko 

maankäyttö- tai porotilalain mukaan. Kolttatilaan voidaan liittää lisäalue ja antaa 

osuutta ja etuutta noudattaen porotilalain säännöksiä. Tuolloin tila muuttuu porotilaksi 

ja kolttalain rajoitukset päättyvät. Toisaalta menetetään myös kolttatilan omistajalle 

kuuluvat etuudet kuten vapaa kalastus ja puunotto-oikeus. Kolttatilan omistajat voivat 

saada kokonaan uuden porotilan tai maankäyttölain mukaisen asuntotilan sillä ehdolla, 

että he luovuttavat kolttatilan valtiolle kohtuullisesta hinnasta. Hinta käytetään uuden 

tilan kauppahinnan lyhentämiseen. 95 

 

Uutinen jatkuu vielä kolttalain muutosten esittelyllä sekä vaihtoehtojen listaamisella. 

Kolttalakiin on tehty lievennyksiä siltä osin, että tila voidaan kiinnittää asunto- ja 

rakennuslainoihin sekä määräosan hankkimista tarkoittavaan lainaan. Myös 

porotilalaissa mainittuja irtaimistolainoja voidaan myöntää kolttatilan omistajalle. 

Valtion toimesta rakennustöitä alueella ei enää suoriteta, mutta avustuksia 

rakennuskustannuksiin on mahdollista hakea. Työt on kuitenkin tehtävä itse, tai 

palkattava tehtävään asian osaava henkilö. Esimerkiksi laajennus ja peruskorjaukseen 

on mahdollista saada tukea 7000mk taloutta kohden. Koltille annetut asumisjärjestelyn 

vaihtoehtoa ovat seuraavat: 

 

1. Jäädä nykyiselle kolttatilalle 

2. Vaihtaa toiseen kolttatilaan mikäli niitä vapautuu 

3. Hakea kolttatilaan lisäaluetta, osuutta tai etuutta, jolloin siitä tulee porotila 

4. Luovuttaa kolttatila valtiolle, tai jos on osaomistaja, jollekin tilan osakkaista ja 

hakea porotilalain mukaista porotilaa tai maankäyttölain mukaista asuntotilaa tai 

                                                
94Lapin Kansa 2.7.1969 
95Lapin Kansa, 3.12.1969 
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asuntotonttia.96 

 

Artikkelissa kerrotaan vielä, että Inarin kunta tulee tarjoamaan neuvontapalveluita asian 

tiimoilta. Myöhemmän kirjoittelun perusteella kuitenkin kuulostaisi siltä, ettei palvelua 

ole ollut saatavilla tai ainakaan tarpeeksi. 

 

Vuosi 1970 on melko hiljainen kolttasaamelaisia koskevan kirjoittelun osalta Lapin 

Kansassa, kolmesta artikkelista kaksi koskee kuitenkin porotiloja tai kolttatiloja. 

Helmikuussa 1970 julkaistussa artikkelissa todetaan, ettei koltilla ole mahdollisuutta 

lunastaa porotiloja, ja uusi laki on epäedullinen verrattuna kolttatilalakiin. Kolttatilojen 

oikeuksiin kuuluu monia etuuksia kuten kalastusoikeuksia, puunkeruuoikeuksia sekä 

niittyjen raivausoikeus, jota taas porotilallisella ei olisi. Lisäksi kolttatilat ovat 

myyntikiellossa 50 vuotta, mutta porotilalain mukaan myyntikielto olisi jatkuva. 

Ainoastaan asutushallitus voisi myöntää luvan myymiseen, tällöinkin vain siinä 

tapauksessa jos ostaja olisi myös poromies. Tila voidaan kyllä kiinnittää velkojen 

vakuudeksi. Kuitenkin vain muutamalla Sevettijärvellä toimivalla poromiehellä on 

karjaa sen verran, että pelkällä tilalla olisi mahdollisuus elää. Koltille pidettiin asiasta 

esitelmätilaisuus, jonka tuloksena nousi esille, että porotilalla eläminen on rahaa kysyvä 

juttu, ja tilan lunastukseen hankittavat varat olisi hankittava muilla ansioilla, joita ei 

kuitenkaan ole.97 

 

Saman vuoden marraskuussa Lapin Kansa uutisoi, että poro- ja kolttatilat saavat lainoja 

valtion varoista. Uutisessa on haastateltu osuuspankin johtajaa Toivo Sallia, joka kertoi 

Asutushallituksen juuri antaneen lainoitusohjeet. Lehden julkaisemat ohjeet ovat melko 

yksityiskohtaisia, sillä niissä luetellaan eri lainojen muodot, joita poronhoitoalueella 

asuva, ja poronhoidosta pääasiallisen elantonsa saava voi hakea. Tällaisia ovat 

esimerkiksi maanosto- sekä sähköistämislaina. Tila katsotaan porotilaksi silloin, kun 

keskikokoinen perhe voi sillä asuen saada poronhoidosta ja tilan tuotoista ainakin 

pääasiallisen toimeentulonsa, sekä kalastuksen ja muun sivuansion huomioon ottaen 

täyden toimeentulonsa. 98 

 

Jutussa huomioidaan, että kolttia, heidän jälkeläisiään ja aviopuolisoitaan voidaan tukea 

myös kolttalain ja maanjärjestelylain nojalla. Lainojen lisäksi koltille voidaan myöntää 

                                                
96Lapin Kansa, 3.12.1969 
97Lapin Kansa, 22.2.1970 
98Lapin Kansa, 28.11.1970 
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myös erillistä rakennusavustusta. Artikkelissa muistutetaan että lainoja voidaan hakea 

välittömästi, jo kuluvan vuoden aikana osuuspankeista, säästöpankeista ja Suomen 

Hypoteekkiyhdistykseltä. Rakennussuunnitelmat on kuitenkin hyväksyttävä asutuspiirin 

asutustoimistossa ennen lainojen saamista.99 

 

Seuraavan kerran asutusasiasta kirjotettiin vuotta myöhemmin 1971 marraskuussa. 

Lapin Kansa otsikoi seuraavasti ”Kolttamääräraha ei kiinnosta”. Uutisessa oli kysymys 

Sevettijärvellä pidetystä neuvottelutilaisuudesta, jonka oli kutsunut koolle Taideteollisen 

oppilaitoksen oppilaskunta. Mukana olivat myös asutushallituksen edustus, Inarin 

kunnan rakennustarkastaja sekä kolttien luottamusmies. Tarkoituksena oli kolttatilojen 

korjaustarpeen kartoittaminen. Valtion talousarviossa kolttataloihin käytettäväksi on 

varattu 100.000 mk suuruinen määräraha.  Määrärahaa on anottava vuoden 1971 

loppuun mennessä, mutta hakemuksia oli saapunut tuohon mennessä vain 30.000 mk 

edestä.  Rahat tulisi käyttää kolttatalojen kunnostamiseen, laajentamiseen sekä uusien 

asuinrakennusten suunnitteluun. Taideteollisen oppilaitoksen oppilaat olivat tarjonneet 

suunnitteluapua koltta-alueen edistämiseksi. Hakemusten vähäistä määrää selitettiin 

kuitenkin tonttimaiden saannin hankaluudella sekä porotilalain epäedullisuudella 

kolttatilaan verrattuna.100 

 

On selvää ja ymmärrettävää, että halukkuus perustaa porotiloja oli vähäinen. 

Kysymyksiä kuitenkin herättää miten iso osa kolttataloista oli yhä vuonna 1971 ilman 

peruskorjausta. Vuosina 1965- 1966 valtion budjetista oli varattu yhteensä 60 000 mk 

korjauksiin. Silloin myös todettiin, että korjauksissa kuluisi 5-6 vuotta nykyisillä 

(vuoden 1965) rahoitussummilla, kun kokonaisarvio kustannuksille oli lähes 300 000 

markkaa. Vuoteen 1971 mennessä aikaa oli kulunut jo lähes 6 vuotta. 

 

Kesäkuussa 1972 Taideteollisen oppilaitoksen opiskelijat olivat jälleen ottaneet 

asiakseen kolttien asuinolojen parantamisen. He olivat jättäneet kirjelmän maa- ja 

metsätalousministeriölle, jossa halusivat kiinnittää huomiota Sevettijärven kolttien 

huonoihin asumisoloihin sekä lainsäädännön puutteisiin, jotka uhkaavat ajaa nuoret 

koltat pois perinteisistä ammateistaan ja asumisalueeltaan.101 

 

Uutisessa kerrotaan, että Taideteollisen oppilaitoksen opiskelijoiden työryhmä on 

                                                
99Lapin Kansa, 28.11.1970 
100Lapin Kansa, 9.11.1971 
101Lapin Kansa, 7.6.1972 
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perehtynyt syksystä 1971 lähtien Sevettijärven kolttien asumisoloihin ja laatinut alueelle 

uudisrakennussuunnitelmia. Uusia tiloja ei voida muodostaa, sillä nykyisen lain mukaan 

nuoret eivät voi saada maata kolttien alueelta. Kirjelmässä todetaankin, että 20 vuotta 

aiemmin säädetty laki toimii osittain vastoin kolttakulttuurin säilymistä ja jatkumista. 

Suunnitelmat 20 uuden tilan rakentamiseksi on tehty yhteistyössä Teknillisen 

korkeakoulun kanssa.102 

 

Asiaan suoraan liittyviä artikkeleita tai uutisia ei enää julkaistu vuonna 1972, mutta 

marraskuun lopussa Lapin Kansa uutisoi, että kolttien taloudelliset ja sosiaaliset olot 

tullaan tutkimaan. Uutisen mukaan kolttatoimikunta on pannut toimeen 

kyselytutkimuksen, jonka avulla selvitetään ruokakunnittain muun muassa maa-, 

asunto- ja toimeentuloasioita. Samalla esitellään toimenpide-ehdotuksia ja kysellään 

kolttien omia parannusehdotuksia. Toimikunta pitää kyselyä tärkeänä edellytyksenä 

oman toimenpide-esityksensä laatimiseksi, ja toivoo kolttayhteisöltä myönteistä 

vastaanottoa.103 

 

Kuten tässäkin luvussa käy ilmi asumis- ja maanjärjestelyasioiden hoitoa varten oli 

suunnitelmia, jotka eivät kuitenkaan lehtien mukaan ottaneet huomioon 

kolttasaamelaisten varallisuutta tai muiden elinkeinojen harjoittamisen tarpeellisuutta. 

Poronhoito nähtiin edelleen pääasiallisena elinkeinona, jota tukemaan tarvittiin 

kalastusta ja metsästystä. Uuden porotilalain mukana, ja siihen siirtyessä koltat 

kuitenkin menettivät nämä oikeudet. Olisi tarpeen selvittää, että kuinka moni 

kolttasaamelainen perhe tai nuori vaihtoi kolttatilan porotilaan tai hankki porotilalain 

mukaisen tilan. Lakia pidettiin ratkaisuna asumisen ongelmiin, mutta tarjosiko se 

todellista helpotusta tai vaihtoehtoa niille niin sanotusti maattomille koltille, jotka 

haaveilivat oman tilan ja perheen perustamisesta Sevettijärvi-Näätämö -Nellim alueelle? 

 

3.3 Kieli ja kulttuuri – elävän kansan kuoleva perintö 

 

Koltansaamenkieli sai kirjallisen ulkoasunsa eli ortografiansa vasta 1970-luvulla, ja 

koulussa sen opetus aloitettiin vasta 1972. 104  Kulttuurin silmiinpistävimpiä 

eroavaisuuksia kielen lisäksi aikaisemmin oli uskonto, sillä useimmat kolttasaamelaiset 

olivat ortodoksikristittyjä. Ominaisina käsityön piirteinä on pidetty runsasta 

                                                
102Lapin Kansa, 7.6.1972 
103Lapin Kansa, 30.11.1972 
104 Saaminuett ry 21.10.2014 
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helmikirjontaa, kalannahkatöitä sekä juuri- ja tuohitöitä.105 Näiden tuotteiden myynnillä 

pyrittiinkin 1960–1970 luvuilla tuomaan kolttakulttuuria tutuksi myös Etelä-Suomessa. 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus tarkastella vain niitä lehtiartikkeleita ja uutisia, jotka 

suoranaisesti liittyvät kolttasaamenkieleen ja kulttuuriin tai näiden elvyttämiseen. 

Kulttuuriin liittyviä asioita ja ilmiöitä on sivuttu runsaasti poronhoidon yhteydessä, 

mutta mielestäni on tärkeää nostaa esille muut kulttuuriin ja kieleen liittyvät uutisoinnit. 

Useimmiten koltansaamesta puhutaan ja puhuttiin kuolevana tai katoavana kielenä, eikä 

sen pelastamiseksi juurikaan nähty toivoa. Tällä kannalla olivat muun muassa tutkija 

Tuomo Itkonen.106 

 

 Myös perinteisten käsityötaitojen pelättiin katoavan vanhojen ihmisten poismenon 

myötä ja nuorten siirtyessä asumaan pois kotiseutualueeltaan. Tässä kappaleessa 

kuitenkin pyrin kertomaan näistä näkemyksistä, mutta myös niistä keinoista joilla 

kulttuurin ja kielen säilyminen pyrittiin turvaamaan. Rajanvetoa vaikeuttaa kuitenkin 

rajanveto siihen, että mikä on itse asiassa kulttuuriin liittyvä ilmiö. Itse pidän siihen 

kuuluvina tässä tapauksessa erilaisia taiteen ja käsityön muotoja, uskontoa ja sen 

harjoittamista sekä kolttien kohdalla siijd sobbaria- eli kyläkokousta. Viimeisintä siitä 

syystä, että sen juuret ovat syvällä aikaisemmassa hallintamuodossa ja sen toiminnalla 

määriteltiin monia yhteisön toimintoja sekä tapoja. Kyläkokous oli aikaisemmin 

toiminut oikeuden jakajana, ja näin ollen se on ollut myös rakentamassa osaltaan 

kyläyhteisön moraalikäsityksiä ja keskinäisiin suhteisiin vaikuttavaa koodistoa.107 

 

Ensimmäinen kulttuuriin liittyvä artikkeli on matkakertomus vuodelta 1965, joka on 

otsikoitu seuraavasti: ”Sör-Varanger muistaa kuolevaa koltta-asutustaan vihdoinkin.” 

Artikkelissa toimittaja sekä Suomen puolen koltat käyvät Norjan puolen Näätämössä 

pidetyssä ortodoksisessa jumalanpalveluksessa sekä pyhitysjuhlassa. Artikkelissa 

kuitenkin kuvataan melko pitkälti paikkakunnan kappelia, sekä muutamia muita 

muistomerkkejä aikaisemman koltta-asutuksen ajalta.108 

 

Vuoden 1966 Lapin Sivistysseuran seminaarista julkaistu tiivistelmässä ei juurikaan 

oteta kantaa kolttasaamenkielen tai kulttuurin tilaan. Tärkeänä osana kulttuurin 
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106 Lapin Kansa, 8.5.1968 
107 Saaminuett ry 23.10.2014 
108Lapin Kansa, 8.9.1965 
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säilymistä nähdään asutuksen ongelmien ratkaiseminen, sillä lyhyet välimatkat lisäävät 

ja helpottavat kanssakäymistä sekä ylläpitävät niin kieltä kuin kulttuuria. Tämäkin on 

kuitenkin etsittävä tekstin sisältä, sillä suoraan sitä ei sanota. Ainoa kulttuuriin suoraan 

viittaava asia on toimenpidelistan kohta kuusi, jossa todetaan että, ” Kolttaväestön 

kulttuuritarpeesta on pidettävä huolta erityistoimenpitein”. 109 Mitä nämä toimenpiteet 

ovat, jää kertomatta lukijalle. 

 

Muutamaa viikkoa myöhemmin Lapin Kansa julkaisi artikkelin Nellimissä järjestetystä 

saamelaiskäsitöiden kurssista. Kuukauden mittaisella kurssilla on opittu tekemään 

kansanmallisia, eli oikeita malleja. Opettajana on toiminut Elli Guttorm. Myös kurssin 

hyväksytysti suorittaneet naiset on listattu, ja nimien perusteella mukana on ollut kaksi 

kolttasaamelaista, Anni Jefremoff sekä Tatjana Koputoff. Yhteen kuvituskuvista on 

laitettu koltta-asuinen nainen kuvatekstillä: ”Tässä on tyypillinen koltta-asu”.110 Heidän 

erityistä käsityöperinnettään ei artikkelissa kommentoida, eikä kolttanaisten käsitöitä 

esitellä sen kummemmin. Artikkeli on ainoa, jossa kolttasaamelaiset naiset nousevat 

esille, joskin tässäkin tapauksessa he toimivat kuvituskuvina ja mahdollisesti 

mielenkiinnon herättäjinä. Samalla artikkeli on ainoa, jossa saamelaiset naiset mainitaan 

ylipäätään. 

 

Toukokuussa 1968 Tuomo Itkonen otti kantaa saamenkielien säilymiseen ja 

säilyttämiseen Lapin Kansassa. Artikkeli antoi vain vähän toivoa koltansaamenkielelle 

ja sen säilymiselle. Hänen mukaansa sen säilyttämiseksi ei ole tehty mitään. T.I. Itkosen 

koltanlapin sanakirja on toki ilmestynyt, mutta hänen mukaansa se on suunnattu 

enemmän tiedemiehille kuin kansalle. Nauhoitteita koltankielestä on olemassa, mutta 

hänen tietääkseen kukaan ei ole luonut kirjallisuutta koltaksi. Tuomo Itkosen mukaan 

ainoa koltaksi ilmestynyt kirja on venäläisin kirjaimin kirjoitettu Matteuksen 

evankeliumi vuodelta 1878 eikä tätäkään hänen mukaansa kukaan koltista osaa enää 

tulkita. Loppukaneettina hän toteaa, että kirjallisuuden puutteen ja valtavan 

suomalaistumispaineen vuoksi hän ei näe koltan kielellä tulevaisuutta.111 

 
”Mitä nyt ensinnäkin koltan kieleen tulee niin valitettavasti pelkään, että se on jo kuolemaan tuomittu kieli. Sen säilyttämiseksi ei 

ole tehty yhtään mitään.”112 

                                                
109Lapin Kansa, 2.3.1966 
110 Lapin Kansa, 26.3.1966 
111Lapin Kansa, 8.5.1968 
112 Lapin Kansa, 8.5.1968 
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Samaisen artikkelin muissa osioissa hän tarkastelee jonkin verran sitä, että kenen 

vastuulla saamenkielinen opetus ja kielen siirtäminen eteenpäin on. Hänen mukaansa 

vastuu on opetushallituksella ja ministeriöllä, joka on antanut mahdollisuuden 

asetuksella lapinkielen suulliseen käyttöön opetuksessa, mutta mikään laki tai asetus ei 

määrää, että olisi oltava myös lapinkielen kirjoja opetuskäyttöön. Tai että 

saamelaisalueen opettajilta edellytettäisiin kyseessä olevan kielen taitoa 

opetustyössään.113 

 

”Sanotaan helposti, että nuorisolle kuuluu vastuu saamenkielen säilymisestä. Sellainen 

on pötypuhetta. Miten nuoriso jota koululaitos pienestä pitäen opettaa ja halveksimaan 

äidinkieltään, olisi sen säilymisestä vastuussa?”114 

 

 Tämä pätee toki jokaiseen saamenkieleen, mutta pääasiassa Tuomo Itkonen puhuu 

uskoakseni tässä pohjoissaamesta ja sen opetuksesta, sillä hän ei näe koltansaamen tai 

inarinsaamen kielillä tulevaisuutta puhuttuna tai kirjoitettuna kielenä. 

 

Tunnettu kolttien ystävä Karl Nickul käsitteli kolttien asioita saamelaisnuorten 

konferenssissa 1969. Lapin Kansa julkaisi ilmeisesti hänen puheensa 

kokonaisuudessaan vuodelta 1969. 

  

Otsikko ”Koltat saamelaisuuden tallettajina” kertoo Nickulin ja hänen aikalaistensa 

tavasta nähdä kolttasaamelaiset. Nickulin puheen pääpaino on menneisyydessä ja siinä 

millaista kolttasaamelaisten elämä oli Suonjelissa. Nickul käsittelee jonkin verran myös 

uudelleenasuttamisen mukanaan tuomia ongelmia. Huomiota kiinnittävä seikka on että 

Nickul tuntuu edelleen pitävän kolttien ja koltta-alueen erityissuojelua tarpeellisena. 

Hän puhuu siitä, miten Suonjelin alue olisi tarvinnut erillistä suojaamista 1930-luvulla 

sen ainutlaatuisuuden vuoksi, mutta tähän ei suostuttu. Hän myös puhuu paljon 

Suonjelin siidan ainutlaatuisuudesta tutkijoiden kannalta, sillä sitä tutkimalla ja 

tarkkailemalla tutkijat saattoivat päästä lähemmäs sitä aitoa ja alkuperäistä siidan 

rakennetta, joka oli kadonnut nomadismin myötä.115 

 

”Tutkimalla Suenjelia me voimme päästä perille niistä voimista, jotka vallitsivat 

                                                
113Lapin Kansa, 8.5.1968 
114 Lapin Kansa, 8.5.1968 
115Lapin Kansa, 1.7.1969 
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häiriintymättömässä saamelaisessa yhdyskunnassa. Siten koltat avaavat silmämme 

oivaltamaan saamelaisia arvoja.” 116 

 

Nickulin tapa puhua kolttasaamelaista asettaa heidät edelleen tutkimuksen kohteeksi, 

objekteiksi, joiden tehtävänä olisi ollut menneisyydestä kiinni pitäminen. Yhteisö olisi 

voinut toimia eräänlaisena kurkistusikkunana menneisyyteen niille tutkijoille, jotka 

pyrkivät selvittämään millaista saamelaisten ”alkuperäinen” yhteisöelämä oli. Nickulia 

yksinään  ei  voi  asiasta  syyttää,  mutta  on  hyvä  huomata  että  jo  aikaisempina  

vuosikymmeninä kolttasaamelaiset voitiin jakaa asuinpaikkansa perusteella oikeisiin 

ja ”vähemmän oikeisiin” kolttasaamelaisiin. Asuinpaikalla oli merkityksensä 

ulkomaailmasta tulevien vaikutteiden ja kontaktien määrään. Nickulin ja monen muun 

kolttasaamelaisia tutkineen ajatuksena tuntui olleen ”mitä vähemmän, sen parempi ja 

oikeampi”.117 

 

Seuraavan päivän lehdessä kerrotaan lyhyesti yhteispohjoismaisen 

saamelaiskonferenssin julkilausumista, joista yksi käsitteli kolttakysymystä. Siinä 

todetaan kielestä ja kulttuurista seuraavaa: ammattikoulutuksen, omakielisen 

alkeisopetuksen ja oppikoulun suhteen yhdytään yleisiin saamelaisten vaatimuksiin ja 

kiirehditään niiden toteuttamista. 118  Ainakin siis yleisellä tasolla myös 

kolttasaamelaisille haluttiin taata oikeus äidinkieliseen opetukseen sekä 

ammattikoulutukseen, joka tukisi omaa kulttuuria, sen säilyttämistä ja kielen pitämistä 

elävänä. 

 

Ensimmäinen selkeästi koltansaamenkieltä sekä sen kehitystä käsittelevä uutinen löytyy 

vuoden 1969 joulukuulta. Uutisessa kerrotaan, että ortodoksisen kirkon piirissä on 

herännyt ajatus kääntää kolttien kielelle osia liturgia teksteistä sekä osia Uudesta 

testamentista. 

 

”Ainoat raamatulliset koltankieliset tekstit on painettu kyrillisin aakkosin - - - Lapin 

matkan aikana toivon selvyyttä siihen, missä määrin näitä tekstejä tarvitaan”.119 

 

Uutinen liittyy ortodoksien piispa Johanneksen Lapin vierailuun, jonka aikana hän 

                                                
116 Lapin Kansa, 1.7.1969 
 
118Lapin Kansa, 2.7.1969 
119 Lapin Kansa, 12.12.1969 
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vieraili myös Sevettijärvellä pyhän Trifonin muistopäivän kunniaksi.120 

 

Seuraavan kerran kieliasiaa käsitellään vuonna 1971. Lapin Kansa uutisoi, että 

Sevettijärven kyläkokous vaatii koltankielistä alkeisopetusta. Asiasta päätettiin tehdä 

ehdotus koulusuunnittelutoimikunnan koulu-uudistusohjelmaan. Tämän ehdotuksen 

mukaan koltankielistä opetusta annettaisiin niissä kouluissa, joissa on koltankielisiä 

oppilaita. 121  Asiaan liittyvää kirjoittelua, ja itseasiassa päätöstä selventäviä seikkoja 

löytyi muutamaa numeroa myöhemmin ilmestyneestä lehdestä. Tämä 

kommenttiosio ”Pohjoisilta kairoilta” täsmensi kyläkokouksen pohdintoja koltankielen 

merkityksestä alkeisopetuksessa. Oli todettu, että sekä saamenkieli että suomi ovat 

kolttalapselle yhtä vaikeita ja hidastavat oppimista. Eräs kolttasaamelainen perheenäiti 

oli kommentoinut asiaa seuraavasti: 

 

”- - - yhteen vuoteen käsittänyt yhtään mitään paitsi sen, että tyhmiä ovat kolttakakarat. 

Sen ymmärsi kun joutui niin monesti kuulemaan.”122 

 

Koltankielen taitoisesta opettajasta voi tulla pulaa, mutta yhtenä ratkaisuna nähtiin, että 

joitakin kolttanuoria lähetettäisiin opettajia valmistavaan laitokseen, ja myöhemmin he 

palaisivat juurilleen opettamaan äidinkielellään.123 

 

Marraskuun 1971 lehdestä löytyy artikkeli otsikolla ”Kolttaheimo auttaa itseään. Aitoja 

kolttatöitä joulumyyntiin pääkaupungissa”. Artikkeli ei varsinaisesti käsittele kulttuuria 

tai kieltä. Olen sen ottanut kuitenkin mukaan, sillä artikkelissa sivutaan 

käsityökulttuurin elvytystä. Artikkelin sisältö koostuu syiden luettelemisesta, miksi 

koltilla menee huonosti, ja millaisia toimia tulisi tehdä jotta tilanne paranisi. 

 

Asiantuntijoiksi tähän on otettu Antero Kolmonen vaimoineen sekä toimittaja Antti 

Virta. Ajatusriihen tuloksena syntyi idea työtupasysteemistä, jossa kolttanuoret, ja 

mikseivät vanhemmatkin, pääsisivät tekemään esimerkiksi perinteisiä käsitöitä. Näin 

saataisiin matkamuistojen valmistus paikan päälle halpojen Aasiasta tuotujen kopioiden 

sijaan. Tuotteiden myynti ja markkinointi on kuitenkin vaikeaa sillä asiakaskunta on 

etelässä. Yhdeksi ratkaisuksi on löytynyt Pelastusarmeija, joka edellisenä vuona 

                                                
120Lapin Kansa, 12.12.1969 
121Lapin Kansa, 4.4.1971 
122  Lapin Kansa, 14.4.1971 
123Lapin Kansa, 14.4.1971 
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markkinoi kolttakäsitöitä pääkaupungissa, ja myyntiä tuli 1500 markan edestä. Tänä 

vuonna Pelastusarmeija osallistuu Naisten Messuille Helsinkiin, jossa kolttakäsitöille on 

varattu kokonainen pöytä.124 

 

On erikoista, että Antero Kolmonen on lähtenyt kyseiseen toimintaan mukaan, sillä 

vuonna 1970 hän suomi ankarasti erityisesti kolttien luottamusmiestä. 125  Emme 

tietenkään tiedä sitäkään kuka tämän aivoriihen kutsui koolle, joskin toimittajan 

mukanaolo viittaisi siihen, että Kolmonen ei ole ehkä itse tätä ideaa saanut. Siinä 

tapauksessa herää kysymys, miksi ideoimaan haluttiin sellaisia henkilöitä, joita nämä 

asiat eivät koske? Kolmonen vaimoineen asuvat toki Sevettijärvellä, mutta toiminnan 

kohderyhmällä voisi olettaa olevan enemmän annettavaa suunnitteluun. 

 

Seuraavan kerran sekä kulttuuriin että kieleen liittyvä uutinen löytyy vuoden 1972 

maaliskuulta. Kyseessä on jälleen uutiskoonti Sevettijärven kyläkokouksen annista. 

 

 Kokouksessa puhuttiin koltta-sanan käytöstä ja sen historiasta. Luottamusmies Matti 

Sverloffin toteaa, ettei ole sanakirjatutkimuksen yhteydessä kertaakaan 

törmännyt ”koltta” sanaan vaan kyseessä on vieraskielinen ilmaisu, jota muut ovat 

käyttäneet määrittelemän kolttia. Hänen mukaansa kyseessä on sama asia, kuin sanan 

lappalainen käytössä puhuttaessa saamelaisista. Oikea sana kuvaamaan kolttia olisi 

sääem, joka on koltankielinen nimitys heille. Kokous käsitteli asiaa ja yksimielinen 

päätös oli, että sana otetaan virallisesti käyttöön. Koltta-sanan poistamista kokonaan ei 

kuitenkaan katsottu aiheelliseksi, sillä sana on kautta maan tunnettu, ja heidät tunnetaan 

tällä nimityksellä.126 

 

Tämä on ensimmäinen kerta kun lehdistö nostaa esille kolttien halun määritellä itse 

itsensä nimeämisen kautta myös valtaväestölle. Sana on ollut kolttasaamelaisten 

käytössä heistä itsestään puhuessa vuosisatojen ajan, mutta sanan sápmi/sápmelaš 

tapaan se haluttiin viimeinkin nostaa esille, jotta ryhmään kuuluvista puhuttaisiin heidän 

oikealla nimellään. Suomenkielessä sana saamelainen on vilahdellut 1900-luvun 

alkupuolelta lähtien, mutta vakiintuminen tapahtui vasta sotien jälkeen. 127  Itsensä 

nimeäminen on tärkeä representaation osa, kun pyritään rakentamaan ja muokkaamaan 

                                                
124Lapin Kansa, 5.11.1971 
125Viikkosanomat, 1970 
126Lapin Kansa, 28.3.1972 
127 Lehtola ” Miten lappalainen muuttui saamelaiseksi” (art). Hiidenkivi 4/2011 
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sosiaalista todellisuutta sekä siinä toimijuutta. Jo tämän nimeämisen kautta 

kolttasaamelaiset ottavat itselleen toimijan roolin määrittäessään miksi heitä tulisi 

kutsua ja millä perustein. 

 

Elokuussa 1972 saamenkielen opetussuunitelman toimikunta vieraili myös 

Sevettijärvellä. Lapin Kansa kertoo, että opetusministeriö oli asettanut keväällä 

saamenkielen opetussuunitelman toimikunnan, jonka tehtävänä oli suunnitella ja 

kartoittaa saamenkielten opetusta ja sen tarvetta. Sevettijärven vierailullaan 

toimikunnan tarkoitus oli tutustua maan ainoaan puhtaasti kolttien asuttaman alueen 

koulu- ja opetustiloihin, haastatella sekä työllistää opettajia tekemään suunnitelmia 

kielen opetuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa. Vierailun virikkeenä on toiminut 

ensimmäisen koltankielisen aapisen valmistuminen. Aapinen oli jo olemassa monisteena. 

Sen suunnittelusta olivat vastanneet professori Jorma Korhonen Helsingin yliopistosta, 

maisteri Pekka Sammallahti sekä taiteilija Anja Nickul.128 

 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kouluneuvos Jaakko Linnankivi, ja hän kertoi, että 

toimikunta on saanut tehtäväkseen laatia ehdotukset saamelaisalueen kouluja varten 

saamenkielen opetuksen järjestämiseksi. Tällöin on otettava huomioon kolttasaamen 

erilaisuus muihin saamenkielen murteisiin verrattuna sekä muissa Pohjoismaissa 

vallitseva käytäntö. Toimikunta tulee myös tekemään ehdotukset opetusministeriölle 

tarvittavasta oppimateriaalista. Eräänä tärkeimmistä tehtävistään toimikunta näkee 

olevan saamelaisen kulttuuriaineiston sijoittamisen oppiaineiden yhteyteen. 129 

 

Toimikunnan jäsenet oli lueteltu uutisessa, mutta nimistön perusteella yksikään jäsenistä 

ei ole kolttasaamelainen. Eivätkä aapisen laatijatkaan ole kolttasaamelaisia, vaikka 

uskoisin heidän käyttäneen kolttasaamea äidinkielenään puhuneita henkilöitä 

informantteina. Tästä ei kuitenkaan löydy mainintoja niistä materiaaleista, joita minulla 

on käytettävänä, joten tämä jää spekulaation tasolle. On myös hyvä huomata, että 

kolttasaamelaiset on jätetty opetussuunitelman laatimisessa ryhmän ulkopuolelle, 

vaikka kaikki muut saamenkielen kieliryhmät ovat edustettuina kuin myös suomalaiset 

asiantuntijatkin. Kolttien luottamusmies Matti Sverloff on pistänyt tämän puutteen 

merkille. Hän onkin jo seuraavalla toimikunnan matkalla mukana ja esittää huomionsa 

kolttaedustajan puuttumisesta. 

 
                                                
128Lapin Kansa, 11.8.1972 
129Lapin Kansa, 11.8.1972 
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Seuraavan kerran toimikunnasta uutisoidaan vuoden 1972 marraskuun lopulla. Tuolloin 

toimikunta on jälleen tutustunut saamen- ja suomenkielen opetukseen saamelaisalueella. 

Tällä kertaa mukana on ollut myös kolttaheimon luottamusmies. Vierailu on 

kuusipäiväinen, ja yksi kokonainen päivä käytettiin neuvotteluihin koltankielen 

kirjoitustavasta. Assistentti Pekka Sammallahti on laatinut koltankielisen aapisen, joka 

on parhaillaan kokeilukäytössä. Aapisessa esiintyvässä kirjoitustavassa on havaittu 

joitakin epäselvyyksiä, joiden vuoksi kolttalapset eivät pysty hahmottamaan oikein 

kaikkia kirjassa esiintyviä sanoja. Matti Sverloff toteaa, että toimikunnassa ei ole yhtään 

kolttaa, vaikka yksi toimikunnan tehtävistä on määrittää koltankielen kirjoitustapa. Hän 

vertaa tilannetta siihen, jos suomalaiset tarjoaisivat laatimansa aapista ruotsalaiselle tai 

englantilaiselle. Hän kertoo, että: 

 

”Tulevan viikon kyläkokouksen yhteydessä tullaan pohtimaan kielityöryhmän 

asettamista, jonka tehtäviksi tulisi tarkistaa kaikki koltankielinen opetusmateriaali 

ennen sen käyttöönottoa.”130 

 

 Uutisessa myös kerrotaan, että sevettijärveläiset opettajat Satu ja Jouni Mosnikoff ovat 

laatineet omaa koltankielistä opetusmateriaalia, jonka pohjalta yhteistä pysyvää 

kirjoitustapaa tullaan jatkossa kehittämään.131 

 

Joulukuussa Lapin Kansa uutisoi metropoliitta Johanneksen vierailun yhteydessä, että 

pätevän kääntäjän puute haittaa koltankielisen kirjallisuuden luomista.132 Toteamus pitää 

paikkansa, vaikka tässä tapauksessa tarkoitetaan pääasiassa koltankielisiä uskonnollisia 

tekstejä. Metropoliitan mukaan ongelma on siinä, ettei tarpeeksi päteviä ja oppineita 

kieltä osaavia ole, jotta käännöksistä tulisi luotettavia. Tämä kuitenkin voi korjaantua 

koltankielisen aapisen myötä, ja jos koltat kouluttautuvat entistä enemmän. Tällä 

hetkellä hänen mukaansa vain pieni osa on suorittanut edes oppikoulua.133 

 

Tämän enempää kieli tai kulttuuriasioita ei käsitellä Lapin Kansassa tarkasteluvuosina. 

On vaikeaa tarkastella kokonaista kulttuuria erillisenä osiona, sillä monet ilmiöt kuten 

poronhoito ja kalastus ovat vahvasti kytköksissä kulttuuriin ja kieleen. Perinteisten 

elinkeinojen ja käsitöiden harjoittamiseen on kuulunut sanastoa ja käytäntöjä, jotka 

                                                
130 Lapin Kansa, 24.11.1972 
131Lapin Kansa, 24.11.1972 
132Lapin Kansa, 14.12.1972 
133Lapin Kansa, 14.12.1972 
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esiintyivät vain kolttasaamelaisessa yhteisössä. Laajasti tarkasteltuna kulttuuriin 

kuuluvat kaikki ne asiat ja ilmiöt joiden parissa ihmiset elävät, ja joihin he vaikuttavat, 

ja ne jotka vaikuttavat heihin. Myös luottamusmies ja kyläkokousjärjestelmää esitellään 

ja uutisoidaan Lapin Kansassa vuosina 1964 -1972 jonkin verran. Nämä toimintatavat ja 

hallinnolliset järjestelmät ovat uniikkeja tuona aikana Suomen saamelaisten parissa ja 

niiden juuret juontavat kauas historiaan. 
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4. Viikkosanomien suuri kolttakeskustelu 1970 
 

Suomalainen aikakausilehti Viikkosanomat nosti kolttien asian yhdeksi artikkeli 

aiheekseen ensi kerran 1967. Tuolloin artikkeli käsitteli laajalti koltta-alueen ongelmia. 

Aiheeseen oli herätty ilmeisesti Matti Sverloffin ulkoministeriöön lähettämän kirjelmän 

myötä, jossa tiedusteltiin menetetyn Petsamon alueen maiden vuokrauksen 

mahdollisuutta. Viikkosanomien mukaan tämä oli vääristelty lehdistössä muotoon, joka 

antoi ymmärtää kolttien olevan halukkaita muuttamaan kokonaan Neuvostoliittoon. 

Artikkelin etusivun teksti kertoo melko hyvin, miten ja millaisena artikkelin kirjoittajat 

näkevät kolttien aseman suomalaisessa yhteiskunnassa. ”Viisisataa ihmistä ilman 

elämisen mahdollisuuksia. Viisisataa ihmistä parempiosaisten ihastelemana 

kansatieteellisenä museona. Sellaista on nyt olla koltta.” 

 

Artikkelista huokui kokonaisuudessaan asenne, joka piti Suomen valtion toimia kolttia 

kohtaan lähinnä takapajuisina. Sevettijärven tietä ei ollut vieläkään rakennettu 

ajokuntoon, kolttamökit olivat liian pieniä, eikä tilaa ollut. Töiden etsiminen etelästä on 

kallista, ja palkka pieni.134 Mielestäni tämä ensimmäinen suurempi artikkeli on hyvä 

alustus vuoden 1970 kolttakeskustelulle. Kolme vuotta myöhemmin tilanne oli monilta 

osin samankaltainen, ja toimittajat kirjoittivat samoista ongelmista. 

 

Poronhoito oli yksi alueen suurimmaksi elannonantajaksi suunniteltu elinkeino, mutta 

näin ei kuitenkaan kaikilla ole. Metsäteknikko Antero Kolmonen näkee ongelmaksi sen, 

ettei koltilla ole johtajaa ja innostajaa. Tällä hän tarkoitti, ettei kolttien itsensä parista 

noussut kukaan ”kansanmies” näyttämään esimerkkiä asioihin vaikuttamisesta omalla 

toiminnallaan esimerkiksi poronhoidon parista. 

 

 Vesistöalueen itäpuolelta, Kirakkajärveltä tällainen löytyy mutta länsipuolelta taas ei. 

Porojen määrä taas heijastuu siihen, millaisia mahdollisuuksia koltilla on laajentaa 

talojaan tai korjata muita rakennuksia. Kolttalaki kieltää mökkien myynnin, tai 

kiinnittämisen lainoihin 50 vuoteen. Valtiolta on mahdollista saada 5000 mk suuruinen 

lahjaraha talojen kunnostukseen. Lahjarahan saaminen taas edellyttää pankkilainan 

saamista. Pankkilainan saaminen taas edellyttää takausta. Koska koltat eivät voi 

kiinnittää asuntojaan, ei monellakaan ole mahdollista saada lainaa, koska poromäärä ei 

                                                
134Viikkosanomat, 18.08, 1967. 
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ole riittävän suuri lainantakaukseksi. Artikkelissa kuitenkin haastatellaan Dmitri 

Semenoffia ja Pekka Semenojaa, joilla tämä poromäärän kasvattaminen ja lainan 

saaminen on onnistunut. Haastateltavana oli myös Antero Kolmonen.135 

 

Artikkeliin valittuihin haastattelupätkiin ei kuitenkaan ole lisätty tietoa siitä, että mikä 

on  kenenkin  sanomaa.  Keskustelu  pyörii  pääasiassa  Sevettijärven  tien  ja  porojen  

ympärillä. Kunnollinen tie Norjaan takaisi sen, että porot saataisiin jo syysteurastettua 

hyvässä lihassa, eivätkä ne polkisi hyviä jäkälämaita pitkin talvea. 4-5kk kestävä 

talvipaimennus tuo 1000–2000 miestyöpäivää lisätappiota, mikä tarkoittaa noin 220 000 

markkaa tappiota vuodessa. Haastateltavien mukaan tällä summalla voitaisiin pitää 

koko alueen talous tasapainossa.136   

 

4.1 Keskustelun käynnistyminen ja pääkohdat – kuvaus surkeasta kansasta 

 

Vuoden 1970 Viikkosanomissa alkoi keskustelu kolttien asemasta sekä tilanteesta. 

Sen käynnistäjänä voidaan pitää Jouni Kitin kirjoittamaa artikkelia alkuvuodesta 1970.  

Katalyyttina on todennäköisesti toiminut Metsähallituksen ehdotus erillisestä 

metsästysalueesta pohjoisimpaan Lappiin. Nuori saamelaispoliitikko Jouni Kitti halusi 

lehtijutullaan herätellä Viikkosanomien etelässä asuvia lukijoita. Otsikkona on 

pysäyttävä: ”Nyt on kolttien mitta täysi”. 

 

Otsikkosivulla on kerrottu pääpiirteissään ne seikat, joihin koltat ovat kirjoittajan 

mukaan tyytymättömiä: kansanedustajat eivät kuuntele eivätkä toteuta lupauksiaan, ja 

tie Kaamasesta Sevettiin tuo vain turisteja parhaille metsästys ja marjastusmaille 

viemään viimeisenkin elannon. Suurimpana syyllisenä pidetään Metsähallitusta, joka 

suunnittelee jutun mukaan poroalueille metsästysmaita omille virkamiehilleen ja 

etelän ”paksuvatsaisille”. Myös Näätämöjoen uskotaan olevan pian täysin loheton 

Metsähallituksen politiikan vuoksi. 137 

 

Kuumaksi perunaksi kolttakeskustelussa nousevat myös liian alhaiset poromäärät, jotka 

eivät anna riittävää elantoa koltille. Pienten poromäärien vuoksi myös elämänlaatu 

kärsii, lainoja ei saada, eikä asuinoloja näin ollen voida parantaa siinä määrin kuin olisi 

tarpeen. Lehden mukaan kolttien poromäärä oli vain 2500 poroa, ja porotalouden 

                                                
135Viikkosanomat, 18.8.1967. 
136Viikkosanomat, 18.8.1967. 
137Viikkosanomat, 8/1970. 
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harjoittajia vain sata.  Noin kolmesataa kolttaa on porottomia. Kymmenkunta saa tuloja 

riekonpyynnistä, jotka myydään Norjaan. 

 

Ingoldin tilastot vuosilta 1960–1972 vahvistavat poroluvut. Itse asiassa hänen 

tilastojaan tutkimalla näyttäisi siltä, että poromäärä vuonna 1970 oli ollut vain 2000 

poroa. Tilastosta käy ilmi, että poromäärät ovat laskeneet radikaalisti 1960-luvun 

alkupuolen huippuvuosista. On kuitenkin huomautettava, että poromäärät ovat 

vaihdelleet huomattavasti tilastoidun ajanjakson aikana. 1970 vuoden luku oli alhaisin, 

mutta määrä lähtee jyrkkään nousuun heti seuraavana vuonna. Tilastoa tarkastelemalla 

voidaan huomata, että vuonna 1972 poromäärä oli noussut jo 2500 poroon.138 Syitä 

poromäärien laskulle voi olla monia kuten petovahingot, sairaudet tai ankarat talvet, 

jotka tappavat heikkokuntoisemmat eläimet. 

 

Lehtikeskustelun mukaan positiivisena muutoksena kuitenkin pidetään kolttien oman 

paliskunnan perustamista, joka kirjoittajien mukaan mahdollisti kolttien perinteisen 

poronhoidon elvyttämisen ja siihen palaamisen. 139   Lehdessä julkaistun kirjoituksen 

mukaan Lapin Riistanhoitoyhdistys on esittänyt Metsähallitukselle, että kolttien ja 

lappalaisten poronhoitoalueille perustettaisiin 100 000 hehtaarin urheilumetsästysalue. 

Kokeilun aikana koirat ovat kuitenkin juoksuttaneet poroja hengiltä, vaikka 

poronhoitolaki kieltää koirien ja ampuma-aseiden käytön alueella kiima-aikana.  

Metsähallitus ei kuitenkaan lehden mukaan välitä laista ollenkaan, sillä se toimii 

omistajan elkein asiassa kuin asiassa, jonka se kokee itselleen tärkeäksi. Myös Utsjoen 

Riistanhoitoyhdistys ja inarilainen erä- ja kalastusseura ovat asettuneet vastustamaan 

suunnitelmaa. Ainoa pohjoisessa asian puolella seisova taho on Ivalon 

suomalainen ”rahaeliitti, jolle kolttien tai lappalaisten poronhoito ei merkitse rahallista 

hyötyä”. 

 

Vastakkain ovat siis porotalouden ja metsästyksen harjoittajat sekä Metsähallitus ja 

Ivalon päättäjät. Myös Näätämöjokea koskevasta kalastuksesta ja sopimuksista koltat ja 

Metsähallituksen edustajat ovat kirjoittajan mukaan eri mieltä. Hän kertoo, että 

edellisenä kesänä joella on nähty kymmenittäin turisteja kalastamassa, ja osa näistä 

vieraista on rikkonut kolttien verkot ja syyllistynyt luvattomaan verkkopyyntiin. 

Tähänkään ei kuulemma ole Metsähallitus reagoinut eikä järjestänyt tarvittavaa määrää 
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valvojia kalastusalueelle.140 Kirjoituksen mukaan eräänä ongelmana Näätämöjoella on 

Metsähallituksen ja norjalaisten välinen kiista. 1950-luvulla Jäämeren rannalle 

suunniteltiin yhteistä paperitehdasta, josta suomalaiset kuitenkin vetäytyivät, vaikka 

norjalaiset olivat jo toteuttaneet alueella suunnitelmia ja rakennustöitä. Yksi ongelma 

lisää tähän vyyhteen on lohenpoikasten pyynnin salliminen joen yläjuoksulla. 

Metsähallitus sallii tämän, mutta norjalaiset haluaisivat rauhoittaa kosket, joissa lohet 

lisääntyvät. Jos Metsähallitus ei ryhdy toimenpiteisiin, uhkaavat norjalaiset tehostaa 

vuonokalastusta, mikä taas tarkoittaisi, ettei Näätämöjokeen nousisi enää lohta. Tämä 

olisi suuri takaisku sekä koltille, turismille että Metsähallitukselle. 

 

Osana kolttien kyllästymistä päättäjien toimettomuuteen ja Metsähallituksen toimiin 

ovat koltat suunnitelleet Sevettijärvelle johtavan tien räjäyttämistä. 141 Tämä lienee vain 

lehden tai kirjoittajan provokaatiota, sillä lähdettä tälle tiedolle ei mainita, eikä tämä 

koskaan tapahtunut. Artikkelissa ei mainita kirjoittajaa, mutta voidaan olettaa, että 

kirjoittaja on Jouni Kitti, jota tituleerataan kolttien puolestapuhujaksi ja heidän 

puolestaan vihastuneeksi henkilöksi. Seuraavat numerot ja vastineet paljastavat, että 

jutun kirjoittaja tai ainakin päähaastateltu on todellakin Jouni Kitti.   

 

Viikkosanomat julkaisivat numerossa 16/1970 Metsähallituksen vastineen kirjoittelulle, 

jossa heitä syytetään rosvopolitiikasta. Otsikollaan ”Metsähallitus puhdistautuu 

kolttasyytöksistä” Metsähallituksen hallinta-osasto, irtisanoutuu kirjoituksellaan 

erityisesti syytöksistä joissa heidän toimiaan on esitetty kolttien elämää ja elinkeinoa 

rajoittavina. Oikaisut koskevat muun muassa vesi- ja kalastusoikeuksia sekä kiisteltyä 

urheilumetsästysaluetta. Metsähallitus tai paikalliset liikemiehet eivät omista koltta-

alueen vesiä, kuten ensimmäisessä kirjoituksessa väitettiin. Inarin kunnassa on 

vesialueiden isojako kesken, eikä vesien omistusoikeutta ei ole vielä määritelty. 

Alueiden käyttö on järjestetty manttaalinomistajien ja metsähallituksen muodostaman 

yhteistoimintaelimen avulla, ja tämän menettelyn on maatalousministeriö vahvistanut.142 

Metsähallituksen kirjelmässä myös todetaan, ettei Suomen kansalaisten liikkumisen 

rajoittaminen marjastusalueilla ole Metsähallituksen vastuulla tai päätettävissä. Eikä 

Metsähallitus voi nykyisin valtuuksin velvoittaa tai pakottaa turistia käyttämään 

kolttaopasta alueella liikkuessaan.143 Nämä eivät ole Metsähallituksesta itsestään kiinni 
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vaan näihin tulisi puuttua korkeammalta tasolta. 

 

Urheilumetsästysalueeseen ja sen perustamiseen Metsähallituksen edustaja vastaa 

melko pitkästi ja yksityiskohtaisesti. Ensinnäkin, lain mukaan Lapin läänissä sekä 

Oulun läänin eräissä kunnissa on paikallisella väestöllä vapaa metsästysoikeus valtion 

mailla. Tämä ei sulje pois sitä, etteivätkö muutkin Suomen kansalaiset saisi metsästää 

näillä alueilla metsästysluvan lunastettuaan. Metsähallitus pitää tärkeänä, ettei 

metsästyslupien myöntäminen ole alueellisesti sattumanvaraista eikä aiheuta tarpeetonta 

haittaa paikallisväestön metsästysmahdollisuuksille. Tämän vuoksi on katsottu 

tarpeelliseksi perustaa Pohjois-Suomen alueelle erillisiä urheilumetsästysalueita. 

Ainoastaan näille Pohjois-Suomen alueille myönnetään ulkopaikkakuntalaisille lupia.144 

Paikallisilla on kuitenkin lupa metsästää myös näillä alueilla. Lapissa näitä alueita oli 

käytössä vuoteen 1966 saakka. Uusien metsästysalueiden perustamisessa olisi kysymys 

vanhojen järjestelmien palauttamisesta. Metsähallituksen edustaja vielä tähdentää, että 

Lapin alueella on mahdotonta välttää poronhoitoalueita metsästysalueita perustettaessa, 

sillä käytännössä koko Lappi on poronhoitoaluetta. 

 

Näätämöjokea koskeva kiista taas juontaa juurensa jo 1950-luvulle, jolloin norjalaiset 

suomalaisten viranomaisten suostumuksella räjäyttivät lohiportaan Norjan puolelle. 

Lohiporras ei kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla, ja suomalaisten viranomaisten 

pyynnöstä huolimatta norjalaiset eivät tehneet asialle mitään. Vuonna 1964 päästiin 

uuteen sopimukseen, mutta rakentamisessa ilmenneiden viivästysten vuoksi sitä ei ole 

vielä Suomen puolelta hyväksytty. 

 

Vastineessa korostetaan vielä, että ennen Näätämöntien valmistumista 1969 alueella 

kävi hyvin vähän urheilukalastajia. Tien valmistumisen myötä määrät ovat kasvaneet, ja 

Metsähallitus aikoo ottaa tämän huomioon tulevina vuosina. Turisteilla ei ole oikeutta 

verkottamiseen. Heille myydään ainoastaan heittouistin ja perholupia Näätämöjokeen.145 

Metsähallitus aikoo reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja lisätä valvonnan määrää 

alueella. 

 

Metsähallituksen perusteluja lukiessa on ihan asiallista pohtia, mistä Jouni Kitin 

hyökkäys Metsähallitusta ja paikallisia toimijoita kohtaan johtuu. Viikkosanomat 

mainostaa julkaisevansa Jouni Kitin vastineen tälle kirjoitukselle seuraavassa 
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numerossaan. Mieleen nousee tässä vaiheessa kysymys, onko kyseessä pelkästään Kitin 

henkilökohtainen ristiretki Metsähallitusta ja muita päätöksentekijöitä kohtaa vai onko 

takana suuremman joukon mielipide Metsähallituksen ja viranomaisten toimintaa 

kohtaan. 

 

Jouni Kitin vastine on otsikoitu: ”Metsähallitus laittomasti Taka-Lapin suoja-alueilla”. 

Kitti väittää, ettei Metsähallituksella ole toimivaltaa Taka-Lapin suojametsäalueella 

jossa muun muassa porolaitumet ovat. Tämän vahvistaa vuodelta 1922 peräisin oleva 

suojametsälainsäädäntö. Hänen mukaansa metsäviranomaisilla ei ole ollut koskaan 

ammattipätevyyttä näiden alueiden (talousmetsien ulkopuolella) järkevään hoitoon ja 

käyttöön. Kitti kirjoittaa, että Metsähallituksen avohakkuiden vuoksi metsästysalueet on 

sijoitettu pohjoiseen, koska etelän intellektuelleille ei haluta näyttää Metsähallituksen 

osaamattoman metsänhoidon tuotoksia. Näillä toimilla eli alueiden sijoittamisella 

pohjoiseen, Metsähallitus pyrkii uskottelemaan, että luonnonhoitoa harjoitetaan ja 

puheet avohakkuista eivät pidä paikkaansa. 146  Kitin mielestä Metsähallitus säätelee 

kielloilla ja rajoituksilla kolttien elämää ja toimintaa. Metsähallituksen edustaja Antero 

Kolmonen pystyy hänen mukaansa virka- ja liikemiesasemaansa turvin käyttämään 

kolttiin sekä taloudellista että julkista valtaa. Tämä ilmenee Kitin mukaan esimerkiksi 

kylvämällä kolttien keskuuteen epäsopua ja ristiriitoja. 

 

Hän kertoo tapauksesta, jossa Kolmonen yritti hänen nähdäkseen käyttää valtaansa 

väärin. Tammikuun alussa kolttien kyläkokous asettui vastustamaan 

urheilumetsästysalue hanketta. Kokouksessa oli läsnä 27 kolttaedustajaa sekä 

metsähallituksen palveluksessa oleva Kolmonen. Hänellä ei ollut esittää 

Metsähallituksen myöntämää valtakirjaa, mutta tästä huolimatta hän pyrki jatkuvasti 

korostamaan, ettei kokous ollut laillinen eikä päätösvaltainen. Koltat ajoivat hänet 

kuitenkin ulos.  Häntä myös syytetään kolttien käsityöperinteen ja kulttuurin 

käyttämisestä primitiivisinä houkuttimina turisteille. Kitin mukaan koltat ovat 

sätkynuken roolissa Kolmosen ajaessa omia etujaan 147  Hän huomauttaa, että 

yhteistyöelimessä, joka vastaa kalasvesien hoidosta, ei ole yhtään kolttien edustajaa. 

Myös uusi porotilalaki joutuu kyseenalaistetuksi, sillä Kitin mukaan koltat 

ovat ”pääomaköyhiä”, eivätkä näin ollen voi lunastaa maataan. Myös tiedotus 

porotilalaista on kuulemma ollut surkeaa. Kitin mukaan kolttien heikkoa taloudellista 

asemaa parannettaisiin parhaiten tunnustamalla heidän oikeutensa ja antamalla heille 
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nautinta-alueita. Jos nämä nautinta-alueet tunnustettaisiin, niin koltat ja saamelaiset 

voisivat hyötyä matkailusta ja urheilukalastuksesta ja päästä irti holhouksesta.148 

 

Vielä tässä vaiheessa kyseessä on Metsähallituksen sekä Kitin kahdenkeskinen nokittelu, 

joka saa jatkoa seuraavassa vastineessa. Pian keskusteluun liittyivät mukaan muutkin 

ulkopuoliset, mukaan luettuna toimittajat, sekä kolttien luottamusmies Matti Sverloff. 

Metsähallitus sekä sen toimet Sevettijärven alueella henkilöityvät nopeasti alueella 

pitkään asuneeseen metsäteknikko Antero Kolmoseen. Jatkossa aihetta koskevat 

artikkelit, puheenvuorot ja vastineet oli lehden toimesta otsikoitu ”kolttakeskustelu” 

leimalla. 

 

Numerossa 19/1970 julkaistiin kolttien luottamusmiehen Matti Sverloffin kirjoittama 

avoin kirje Inarin kunnanjohtajalle ja hallitukselle, Metsähallituksen Perä-Pohjolan 

piirikuntakonttorille ja Rovaniemen asutuspiirin asutustoimistolle. Otsikko 

kuuluu ”Miksi kolttien ei anneta yrittää”. Kirjeessään hän arvostelee muun muassa 

Inarin kunnanhallitusta, joka on evännyt kolttien liiketonttihakemukset. Esille tuodaan 

kolme esimerkkitapausta, joista jokaisen esityksen on kolttien kyläkokous hyväksynyt, 

mutta kaikista Inarin kunnanhallitus on antanut kielteisen päätöksen. Sverloff kysyy, 

onko Inarin kunnanhallitus kirjaimellisesti sidottu määrättyihin asutussuosituksiin, joilla 

näin tyrmätään kolttaheimon jäsenten tontti- ynnä muut hakemukset. Hänen mielestään 

Inarin kunnanhallitus ei katso kolttaheimon etujen puolustamista asiakseen vaan 

vaikeuttaa toiminnallaan heidän tarpeidensa edistymistä. Sverloff kirjoittaa myös 

Rovaniemen asutuspiirin asutustoimiston ilmaisseen vastustavansa valtion maiden 

vuokrausta kolttanuorten yritystoimintaan. Se on kuulemma todennut, että ”kunta 

voinee esittää kolttien todellisen edun mukaisen ratkaisuehdotuksen”. Hänen mukaansa 

myöskään porotilalaki tai kolttien maanjärjestelylaki eivät koske liiketonttiasiaa, vaan 

Metsähallituksen on päätettävissä vuokrataanko maata liiketarkoitukseen vai ei.149 

 

Tämä on ensimmäinen kerta vuoden 1970 keskustelun aikana, kun joku 

kolttasaamelaisen yhteisön jäsen ottaa keskusteluun kantaa. Sverloff on luonnollinen 

valinta keskusteluun osallistujaksi, sillä luottamusmiehenä häntä pidetään eräänlaisena 

yhteisön äänitorvena. Henkilönä, joka tuo yleisen mielipiteen julkisuuteen. On myös 

tärkeää huomata, että vaikka hänen kirjeensä julkaistaan ”kolttakeskustelu” -nimikkeen 

alla, ei hän ota kantaa Metsähallituksen taikka Jouni Kitin kirjoitteluun. Tematiikka on 
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toki samansuuntainen, mutta hän pitäytyy kolttasaamelaisten näkökulmaa esille 

tuovassa kirjoittelussa. 

 

Kirjeestä huomaa kolttien tyytymättömyyden asian tilaan. Kirjeessä tuodaan selkeästi 

esille ne tahot joita kolttayhteisö pitää ainakin osasyyllisenä tilanteeseen. 

Todennäköisesti alueen toimijat ja asukkaat tietävät kenen vastuulla esimerkiksi lupien 

myöntäminen on sekä kenen kantaa ja mielipidettä kunnanhallituksessa kuunnellaan. 

Viittaus siihen, että Metsähallitus olisi puoltanut jonkun sitä lähellä olevan henkilön 

hakemusta Sevettijärven alueelle, antaa ymmärtää että kyseessä olisi Antero Kolmonen. 

Sverloffin huoli ja ihmetys on toki aiheellinen, sillä hänen selostuksensa mukaan 

liikerakentamisen myötä alueelle olisi syntynyt kymmeniä vakituisia työpaikkoja, ja 

rakennuttajat ovat sitoutuneet kolttien palkkaamiseen. Tämä taas nostaisi elintasoa, ja 

lisäpalveluiden myötä turisteja olisi helpompi houkutella alueelle.150 Palvelujen määrä ja 

turistien määrä kulkevat käsi kädessä. Molemmat tuovat lisätuloja alueelle, mikä taas 

mahdollistaa esimerkiksi tieverkoston ja infrastruktuurin kasvattamisen. 

 

 Tekijyyden ja toimijuuden politiikan kannalta on syytä miettiä, miksi puheenvuoro 

kolttasaamelaisille annetaan vasta tässä vaiheessa. Tai oikeammin, miksi sitä ei anneta 

vaan se joudutaan ottamaan. Miksi kolttien edustajaa ei ollut haastateltu lehteen, vaan 

siinä julkaistaan vasta hänen oma kirjoituksensa joka on lähetetty päättäjille ja lehdelle? 

Mitkä seikat ovat olleet syynä siihen, että keskustelun käynnistäjänä on toiminut 

pohjoissaamelainen valtion virkamies, eikä koltta-alueella asuva kolttasaamelainen, 

joiden asioista kaikki tuntuvat olevan niin huolissaan? 

 

4.2 Tutkivaa journalismia ja ulkopuoliset asiantuntijat 

 

Myöhemmin vuonna 1970 Viikkosanomat siirtyi tutkivaan journalismiin 

kolttakeskustelun tiimoilta. Sen toimittajat vierailivat Sevettijärvellä, ja raportoivat 

kolttien oloista paikan päältä. Alkukesän kahdessa numerossa 1970 kaksi toimittajaa 

matkasivat heidän sanoin ”yhteiskuntamme takapihalle” Sevettijärvelle. Heidän 

kaksiosainen raporttinsa oli otsikoitu: ” Mitä on olla ryssä ja lappalainen?” Tämäkin 

raportti on kolttakeskustelu - leiman alla, joskin se on muutettu muotoon ”koltat ja 

siirtomaaherrat”. Toimittajat Vanhapiha ja Santala ottavat tiukasti kantaa niin kolttien 

heikkoon työllisyystilanteeseen kuin opetukseen, jota ei järjestetä kuin suomenkielellä. 
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Painavin sanoin he muistuttavat lukijoita niistä ennakkoluuloista, joita kolttiin 

kohdistetaan. Suurimmaksi syntipukiksi stereotypioiden luomisessa leimataan Wallenius 

kirjoituksineen sekä muut saamelaiset, joilla on koltista omat ennakkoluulonsa. 

 

Kenraalimajuri Martti Wallenius toimi 1910-luvun lopulla rajavartioston komentajana 

Lapissa. Sisällissodassa hän oli toiminut Pohjois-Suomen valkoisen armeijan 

komentajana. Näkemyksensä sekä kirjoituksensa kolttasaamelaisista hän perusti vuosina 

1918 ja 1920 järjestettyihin Petsamon retkikuntiin sekä 1919 kolttaretkeen, jota hän on 

kuvannut ”rangaistusretkeksi”. 151  Sysäyksen tälle antoi tutustuminen Aleksi 

Hihnavaaraan ”Moskuun”, joka toimi poromiehenä sekä kievarinpitäjänä Itä-Lapissa 

sisällissodan jälkeen. Mosku oli käynyt jo pitkään henkilökohtaista taisteluaan 

kolttasaamelaisia vastaan, ja Walleniuksen saapuminen alueelle oli erinomainen sattuma 

hänelle. Walleniusta kiehtoi karu erämaaelämä, ja hän omaksui pian Moskun 

ajatukset ”korpilaista” ja vahvimman pärjäämisestä niissä oloissa. Alun perin 

Walleniuksen toi itärajalle Neuvosto-Venäjälle paenneiden punaisten uhka. Hyvin pian 

Mosku vakuutti Walleniuksen siitä, että porovarkaat muodostivat rajaseudulle todellisen 

uhan, jota vastaan oli taisteltava. Moskulta Wallenius myös sisäisti ajatuksen, että 

jokainen koltta oli luontaisesti moraaliton porovaras. Lehtolan mukaan Wallenius pisti 

retken aikana pystyyn kenttäoikeudenkäynnin jokaisessa koltta-asumuksessa. 

Suurimmaksi porovarkaaksi syytetty Jaurun-Mitri tuotiin sitten vangittuna Suomen 

rajalle, ja tarinan mukaan hänen kohtalostaan pelattiin korttia. Annetaanko mennä vai 

ammutaanko. Myöhemmin Wallenius tallensi tapahtumat teokseensa Ihmismetsästäjiä 

ja erämiehiä. 152 Tämä teos vahvisti mielikuvia koltista porovarkaina sekä vaarallisina 

ryssän kätyreinä. 

 

Viikkosanomien raportissa Walleniuksen rooli ja kolttatutkimus menevät hieman 

sekaisin: 

 

”Suomen julkinen sana on jatkuvasti ollut kiinnostunut koltista, noista mainioista 

luikureista, vaimonsa pieksäjistä ja porovarkaista. Tällaiset käsitykset menivät ainakin 

suurelta osalta erään kunnon Walleniuksen mukana muodista. Walleniuksen jälkeen 

aloimme kiinnostua koltista kuin jostakin neekeriheimosta. Nuo mainiot metsäläiset 

ihanissa oloissaan”.153 
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Artikkeli ja sen sanavalinnat ovat monissa kohdin sarkastisia ja jopa hieman 

aggressiivisia. Kirjoittavat tuntuvat pyrkivän hyökkäämään, oletetusti kantasuomalaisen, 

lukijan kimppuun. Vaikka kirjoittavat puhuvat ”me lantalaiset” ja ”me suomalaiset” 

muodossa, tulee lukijalle kuva siitä, että kirjoittajat ovat asettaneet itsensä tämän 

yleistyksen yläpuolelle. Ovathan he omien sanojensa mukaan tekemässä raporttia 

Suomen kurjimmasta ja köyhimmästä kansanosasta. 

 

Artikkeli on jaettu teemoittain erilaisiin osioihin. Ensimmäinen käsittelee ylipäätään 

Sevettijärven syrjäisyyttä heidän kertoessaan, miten vaikeaa oli saada kyytiä Ivalosta 

eteenpäin Sevettijärveä kohti. Toinen osa käsittelee kolttien asuttamista evakkoajan 

jälkeen. Tekstissä irvaillaan Sevettijärven kalavesille sekä porolaitumille, jotka eivät 

olleet kummoisia Suonikylän aikaan verrattuna. Myös kolttamökit saavat 

osansa: ”pienet suloiset asumukset, oikein hyvät niissä oloissa.” Kolmas osa käsittelee 

sopeutumista, siirtomaavaltaa ja herruutta, josta kirjoittaessaan reportterit lainaavat 

norjalaisen professori Gutorm Gjessingin tutkimustuloksia ja päätelmiä. Gjessing oli 

etnologi, joka oli tutkinut kolonialismia ja sen vaikutuksia. Erityisen kiinnostunut hän 

on ollut toimittajien mukaan lappalaisista. 

 

 ”Jos vähemmistöä käytetään hyväksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja sivistyksellisesti, 

on se kolonialismia, tapahtukoon se Afrikassa tai Pohjolassa”.154 

 

Tunnetun tutkijan lainaaminen nostaa raportin uskottavuutta, joskin jatkuva 

Walleniuksen tuomien stereotypioiden lainaaminen, sarkastisessakaan mielessä ei vie 

toimittajien tai kolttasaamelaisten asiaa eteenpäin. 

 

Neljännessä osassa käsitellään koulua, koulunkäyntiä ja opetuskieltä. Sevettijärvellä on 

kansakoulu, mutta pitkien välimatkojen takia suurin osa oppilaista asuu 

oppilasasuntolassa. Toimittajat ovat haastatelleet pohjoissaamelaista juristia ja 

poliitikkoa155 Oula Näkkäläjärveä, joka toteaa, että asuntolat ovat kuin kasarmeja, mutta 

vanhemmat ovat pakkotilanteessa. Koulua on käytävä ja ilmainen asuminen on etu 

köyhille vanhemmille. Toimittajat uskovat tämän pätevän myös kolttiin, sillä heidän 

mukaansa koltilla on maan alhaisin elintaso. Tätä tietoa ei kuitenkaan perustella millään 

faktatiedolla. Kaikki opetus koulussa oli suomenkielistä, sillä koltansaamentaitoisia 
                                                
154 Viikkosanomat, 22/1970 
155 Lehtola 2005: 17 – 22 
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opettajia ei ollut. Haastatellut kolttasaamelaiset Timo Gauriloff ja Iileppi Fofanoff 

sanovat joidenkin opettajien myös halveksivan koltansaamen kieltä ja kulttuuria. 

Useimpien lasten kotikieli on koltta, vaikka suomea osaisivatkin, ja monella menee 

haastateltavien kertoman mukaan ensimmäinen kouluvuosi pelkän suomenkielen 

opetteluun. Tämä taas hidastaa muiden asioiden oppimista ja sisäistämistä.156 

 

Viides ja kuudes osa käsittelevät jälleen siirtomaaherruutta ja siihen rinnastettavaa 

toimintaa. Toimittajat takertuvat suomalaisten omistamiin liikkeisiin ja suomalaisten 

päätösvaltaan Sevettijärven asioissa. Osiossa on haastateltu muun muassa Oula 

Näkkäläjärveä, koska toimittajien mukaan koltat itse eivät uskalla avata suutaan. 

Arvostelun kohteena ovat niin Nykäsen kauppa kuin Antero Kolmosen vaimon 

omistama liikekiinteistö, johon kuuluvat kauppa ja baari. Liiketoimintaa arvostellaan 

siitä, että luotolla myymällä kauppiaat ovat saaneet koltat hiljaisiksi. Uhkaamalla laittaa 

luotto-ostokset maksuun on pidetty kaikki poikkipuoliset mielipiteet omana tietona. 

Sevetissä siirtomaaherruutta edustaa ennen kaikkea metsäteknikko Kolmonen 

perheineen. Hän edustaa suomalaista virkavaltaa ja taloudellistakin valtaa vaimonsa 

liiketoiminnan kautta. Kirjoittajien mukaan suun avaaminen väärässä paikassa johtaa 

siihen, ettei koltan tarvitse enää haaveilla metsätöihin pääsystä, sillä Kolmonen on se, 

joka näistä asioista päättää Sevettijärvellä. Huonoon raha, ja työtilanteeseen viitataan 

myös puhuttaessa 1960-luvun tutkimuksesta, jonka mukaan sekä aikuiset että lapset 

ovat koltta-alueella aliravittuja, koska heillä ei ole varaa ostaa monipuolista ruokaa. 157 

Tästäkin syytellään valtiota ja virkamiehiä sekä suomalaista siirtomaaherruutta. 

Kauppojen hinnat ovat korkealla, töitä ei ole ja jo alun alkujaan koltat on sijoitettu 

alueelle, jolla ei ole elämisen mahdollisuuksia. 

 

 Nämä samat seikat toistuvat tässä artikkelissa, samaan tapaan kuin muissakin aihepiiriä 

käsittelevissä lehti kirjoituksissa. Artikkelissa nostetaan työpaikan tai muiden etujen 

menettämisen pelko esimerkkien avulla esille. Koulun talonmies vakuutteli 

tyytyväisyyttään sekä tilanteeseen, että Sevettijärveen, mutta toimittajien mukaan pelko 

sulki hänen suunsa eikä hän suostu kommentoimaan asioihin juuta eikä jaata, koska 

pelko työpaikan menettämisestä on liian suuri. Myös kolttien varaluottamusmiestä Elias 

Mosnikoffia yritetään haastatella, mutta hänestäkään ei saada mitään irti, vaikka häntä 

pidetään yhtenä paikkakunnan parhaiten toimeentulevista isännistä. Kirjoittajat 

päättelevät, että hän on täysin alistunut siirtomaavaltiaiden päätöksentekoon ja toimiin 
                                                
156 Viikkosanomat, 22/1970. 
157 Viikkosanomat, 22/1970 
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koska hänen oma elintasonsa ja elämänsä ei ole erityisemmin uhattuna. Ei siis ole 

tarvetta tai epätoivoisuutta, joka saisi ihmisen nousemaan ja puolustamaan omia 

oikeuksiaan paremmin. Voisi tietenkin kuvitella, että halua olisi, sillä hän on ollut 

toimittajien kertoman mukaan aluksi mukana Kolmosen vaimon vetämässä motelli 

hankkeessa. Hän on kuitenkin pudonnut pieneksi osakkaaksi, vaikka yritys on nykyisin 

Kolmosen hallinnassa kyseinen liikeyritys on Mosnikoffin mailla.   

 

Surkeiden kalavesien ja pienten poromäärien jälkeen ongelmina nostetaan esille kolttien 

asunnot ja asutuksen hajanaisuus. Aiemmin Suenjelin ja muidenkin siitojen asukkaat 

viettivät osan vuodesta erillään ja talvisajan tiivisti yhdessä talvikylässä. Talvikylä 

asumisen positiivisia puolia olivat yhteisöllisyyden ja sukusiteiden ylläpitäminen sekä 

vahvistaminen. Tämä myös helpotti suomalaisen infrastruktuurin ja virkamieskoneista 

tuomista alueelle keskittymisen myötä. Sodan jälkeisen asuttamisen ongelmaksi on 

muodostunut hajallaan asuminen noin 60 kilometrin matkalla. Kunnallistekniikan 

tuominen olisi liian kallista, ja Lapin läänin rakennustoimen tarkastajan Tapio Ritvasen 

mukaan ja sähköverkon rakentaminen olisi kannattamatonta. Hänen mukaansa 

keskittäminen hyödyttäisi yhteisöä itseään ja taloutta sillä, matkailukohteena yhtenäinen 

kylä palveluineen olisi houkuttelevampi. Kolttien asumuksista puhuttaessa nousee esille 

niiden pienuus sekä huono kunto. Näkkäläjärvi kertoo, että muutamaa vuotta aiemmin 

peruskorjausten yhteydessä on ehdotettu mökkien mahdollista siirtämistä tai uusien 

rakentamista. Siirtoon ei ryhdytty, sillä asunnot ovat niin huonokuntoisia. Näkkäläjärven 

mukaan valtio on hoitanut kolttien asuttamistehtävistään vain osan. Se on rakentanut 

koltille kesäasunnot kalajärvien rannoille, mutta ei talviasuntoja entisen talvikylän 

mallin mukaisesti. Inarin kunta vastaa asutuksen suunnittelusta, mutta haastattelujen 

aikaan se ei ole esittänyt muita ratkaisuja kolttien asuttamiseen tai Sevettijärven 

infrastruktuurin parantamiseen. 

 

Viimeinen kappale, joka käsittelee tulevaisuutta, ei sekään anna kovin ruusuista kuvaa 

kolttasaamelaisten tai muidenkaan saamelaisten tilanteesta tulevaisuudessa. 

Metsähallitusta pidetään innokkaimpana kehityksen tuojana ja ajajana alueelle, mutta 

toimittajat väittävät että koltille ja lappalaisille ei anneta mahdollisuutta säilyttää 

omanarvontuntoaan eikä oikeutta osallistua päätöksentekoon. Toimittajat lainaavat 

jälleen norjalaista Gjessingiä, todetessaan että ”saamelaiset menettävät maansa - eikä 

kukaan välitä siitä”.  Lapista kiskotaan rahaa yhä enemmän, ja myös saamelaiset tulevat 

sidotuiksi rahatalouteen. 
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”Pahinta on, ettei Lapista viedä vain rahaa vaan myös sen nuoriso, ne joilla olisi 

mahdollisuus luoda jotakin uutta oman kulttuurinsa piirissä. Jäljelle jäävät vain 

vanhukset, väsyneet ja ne joilla ei ole enää rohkeutta tehdä muutoksia.”158 

 

Raportin toinen osa ilmestyi Viikkosanomien seuraavassa numerossa: ”Koltat ja 

siirtomaaherrat”- leimalla. Jutun otsikko on: ”Tämä on Fofanoffin Matti.” Kuvassa 

Matti Fofanoff istuu tuvassaan. Tarkoituksena ilmeisesti oli alun perin saada 

jonkinlainen syvähaastattelu Matti Fofanoffista ja hänen perheestään. Toimittaja 

kuitenkin kertoo viihtyneensä niin hyvin seurassa, että unohti tehdä muistiinpanoja eikä 

tästä syystä suoraan siteeraa Mattia. Hän kuitenkin uskoo tämän yhtyvän moniin niistä 

mielipiteistä joita raportin toisessakin osassa esitetään.159   

 

On tärkeää huomata, miten tässä tapauksessa toimittaja jättää ainoan kolttasaamelaisen 

haastateltavan jälleen äänettömäksi. Jokaisen kirjoitetun ja kirjoittamatta jätetyn lauseen 

takana on aina valintoja, ja uskon toimittajan tehneen niitä tässäkin. Jättäessään 

Fofanoffin haastattelun tekemättä tai nauhoittamatta toimittaja vie haastateltavalta, eli 

kolttasaamelaiselta mahdollisuuden edustaa itseään ja kansaansa. Sen sijaan tätä ääntä ja 

edustustehtävää käyttävät suomalaiset toimittajat sekä pohjoissaamelaiset asiantuntijat. 

Edustaminen ja edustajien valinta merkitsevät aina vallankäyttöä ja ne rakentavat myös 

sosiaalista todellisuutta. 160 Näillä haastattelu valinnoilla toimittajat antavat ymmärtää, 

ettei kolttien mielipide tai sanomisten ylös kirjaaminen ole artikkelin kannalta 

merkittävää tai heitä ei voida pitää näissä asioissa luotettavina tietolähteinä. Sen sijaan 

he mieluummin nojaavat sellaisiin henkilöihin, joilla on suomalaisen yhteiskunnan 

hyväksymä virallinen koulutus ja asiantuntijuus kommentoida monimutkaista tilannetta. 

 

Toimittajien mukaan artikkelissa tullaan käsittelemään ajankohtaisia asioita, joita ovat 

porotilalaki sekä metsästys- ja kalastusmahdollisuudet. Ensimmäisenä käsittelyssä on 

porotilalaki. Tai kuten toimittajat sen ovat nimenneet: ”ota tai jätä – laki”. 161 

Porotilalakia koskevat hakemukset tuli olla jätettyinä vuoden 1970 lokakuun loppuun 

mennessä. Toimittajat ja haastateltavat sanovat hakuajan olleen aivan liian lyhyt ja 

tiedotus asiasta on ollut huonoa. Oula Näkkäläjärvi sanoo, että tiedon jakaminen on 

                                                
158 Viikkosanomat 22/1970 
159Viikkosanomat 23/1970 
160 Törrönen 2010: 278 
161Viikkosanomat 23/1970. 



62 
 

ollut huonoa, eikä kukaan ole neuvonut järjestelmällisesti. Hänen mukaansa lakimiestä 

ei ole ollut käytettävissä, ja laissa on myös muutamia kohtia jotka eivät ole selvinneet 

edes viranomaisille. Tällainen on esimerkiksi se, miten lakia tullaan käytännössä 

soveltamaan. Tähän tarvittaisiin asutushallitukselta tarkemmat ohjeet. Näkkäläjärven 

mukaan porotilat olisi hyvä saada kahtena palstana, jolloin olisi sekä kesä että 

talvipaikat. Laki ei suoraan tätä kiellä, mutta siinä ei tästä mahdollisuudesta juurikaan 

puhuta. Hänen tai toimittajan sanomaa on myös, että koltilla on kolttalain mukaiset tilat 

eikä niitä lain mukaan voi saada porotiloiksi. Tämä ei pidä täysin paikkaansa, sillä 

Lapin Kansan mukaan kolttatila voidaan muuttaa porotilaksi jolloin se menettää 

kolttatilaan kuuluvat erikoisoikeudet. 162  Lain pahimpana heikkoutena Näkkäläjärvi 

mainitsee pelon siitä, että porotilalla ei ole arvoa vapailla markkinoilla. Porotilalla on 30 

vuoden lunastusaika, joten pelko siitä, ettei tilaa saisi lunastettua tai maksettua on turha. 

Mutta porotila on periaatteessa ikuisessa luovutuskiellossa, kun kolttatila on vain 50 

vuotta. Asutushallitus voi vapauttaa porotilan luovutuskiellosta, kun kaikki valtion 

saatavat on maksettu. 163 

 

Yksi haastatelluista eli, Timo Gauriloff on hakemassa porotilaa. Hänellä ei ole kolttalain 

suomia oikeuksia, mistä syystä hän hakee porotilaa. Hakuajan päätytty Sevettijärvellä 

pidetään kokous, jossa päätetään mihin tiloja saa perustaa. Hän sanoo, että rahoituksessa 

katsotaan varallisuutta ja tilan rakennusten lisäksi tulee puunotto-oikeus valtion 

metsästä. Hänen mukaansa Metsähallitus on hakannut kuitenkin metsät ja pirstonut 

alueen niin, ettei alueelta ole mahdollista saada tilaa kokonaistontin muodossa. 164 

Pohjoissaamelainen Piera-Niiles Porsanger pitää kolttalakia edullisempana, koska 

porotilaa varten ihmiset joutuvat ottamaan runsaasti lainaa ja koko omaisuus voi mennä, 

jos lainaa ei jostain syystä pystykään maksamaan takaisin. Näkkäläjärvi jatkaa vielä 

asian kommentointia toteamalla, että valtion olisi avustettava kolttia taas alkuun 

poronhoidossa nyt kun he ovat saaneet oman paliskunnan. Hänen mukaansa olisi hyvä 

jos valtio ostaisi poroja ja jakaisi ne koltille, joilla monilla on se tilanne, että perheen 

poromäärän voi laskea sormilla.165 

 

Seuraavaksi toimittajat keskustelevat haastateltavien kanssa turismista ja sen 

vaikutuksista Sevettijärven koltta-alueen talouteen. Toimittaja kysyy vaikuttavatko 

                                                
162 ks. Lapin Kansa, 3.12.1969. 
163Viikkosanomat 23/1970. 
164Viikkosanomat 23/1970 
165Viikkosanomat 23/1970 
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alueelle saapuvat turistit elinkeinojen harjoittamiseen. Näkkäläjärven mielestä tämä 

näkyy selkeästi. Esimerkiksi riekonpyynti takaa mahdollisesti koko perheelle elannon 

talven yli, mutta jos paikalle tulee satamäärin turisteja, jotka ampuvat 600 riekkoa niin 

kaikki tulot katoavat etelään. Riekoista ei tällöin jää paikkakunnalle rahaa ja samalla 

menee hänen ja perheen elanto turistien ampuessa ne riekot, jotka hän olisi ansastanut ja 

myynyt  eteenpäin.  Toinen  ongelma  jonka  hän  mainitsee,  ovat  turistit  ja  koirat.  Hänen  

mukaansa etelän koirat voivat yhtäkkiä hyökätä porolauman kimppuun ja tappaa poroja 

erämaahan. 166 Kolmanneksi ongelmaksi Näkkäläjärvi mainitsee turistien kalastustavat. 

Hänen mukaansa he käyttävät siinäkin vilpillisiä keinoja kun he ovat huomanneet sen 

mahdolliseksi puutteellisen valvonnan vuoksi. Hänen mukaansa turistit verkottavat 

ilman oikeutta ja kulkevat mihin tahansa kalastusalueella välittämättä rajoituksista. 

Neljäs ongelma ovat turistit, jotka tulevat sankoin joukoin alueelle marjastamaan ja 

putsaavat parhaat paikat. Erityisesti ongelmaa on hilla-aikaan, kun turisteja tulee 

autolasteittain. Kaksisataa kiloa hillaa myymällä voisi saada ruuat puoleksi vuodeksi 

perheelle, mutta ansiot laskevat kun suot ovat tyhjillään turistien jäljiltä. Tämä ei ole 

ainoastaan Sevettijärven ongelma vaan myös Enontekiön, jossa erityisesti norjalaiset 

ovat riesana. Näkkäläjärvi sanoo, että hillan poiminta voi molemmilla paikkakunnilla 

näytellä hyvinkin suurta osaa toimeentulossa etenkin niissä perheissä, joissa on paljon 

lapsia. Ratkaisuna ryöstöpoimintaan hän esittää että ulkopaikkakuntalaiset eivät saisi 

poimia alueilta jotka ovat kymmentä kilometriä lähempänä maantietä. Tämä takaisi sen, 

että paikallisille jäisi marjoja, ja alueet tulisi koluttua perusteellisemmin läpi.167 

 

Seuraava kappale käsittelee kalastusta. Otsikossa Näkkäläjärvi vaatii valvonnan 

tehostamista ja kalavesien kunnostamista. 168  Hänen mukaansa ongelmana ovat 

puutteellinen valvonta, johon sekä metsähallituksen että paikallisten tulisi osallistua 

enemmän. Paikkakuntalaiset eivät edes tiedä, että heillä olisi mahdollisuus osallistua 

valvontaan. Ongelmaksi hän kokee myös, että lupia myönnetään aivan liikaa ja turistit 

pyytävät lohikalan vuotuisen kasvun niiltä alueilta jonne lupia myönnetään. 

Näkkäläjärven mukaan valtiovalta olisi velvollinen laittamaan kalavedet kuntoon, koska 

sen toimien johdosta kalavedet ja kalakannat ovat kärsineet. Nykyinen kalanviljelylaitos 

ei pysty vastaamaan tarpeeseen joka alueella on.169 

 

                                                
166Viikkosanomat 23/1970 
167Viikkosanomat 23/1970 
168 Viikkosanomat 23/1970 
169 Viikkosanomat 23/1970 
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Näkkäläjärvi arvioi myös kolttien luottamusmiehen Matti Sverloffin esitystä 

rajantakaisten maiden vuokraamisesta Neuvostoliitolta. Syynä tähän ovat alueen 

erinomaiset laidunmaat ja kalavedet, jotka ovat monille vanhemman polven koltille 

tuttuja sukualueita. Näkkäläjärven mukaan jo nyt Neuvostoliitosta on merkitty pieni 

alue, niin sanottu katastrofialue suomalaisten käytettävissä, jos Suomen puolen 

poronhoidossa tapahtuisi jotain elinkeinoa ratkaisevasti vaarantavaa. Alue on kuitenkin 

etelämpänä, eikä sitä ole käytetty. Sverloffin aloite on lähtenyt eteenpäin jo kaksi vuotta 

sitten, mutta se ei ole edennyt. Yhtenä syynä pidetään Inarin kunnanhallitusta, jonka 

päätös asian suhteen oli kielteinen. Lääninhallitus taas kuuntelee tässä asiassa 

kunnanhallituksen mielipidettä.170 

 

Kolttalaki-otsikolla oleva kappale käsittelee kolttalakia, sen epäkohtia sekä kolttien 

asuttamisen jälkeen syntyneitä erimielisyyksiä alueella entuudestaan asuneiden ja 

kolttien välillä. Kanta-asukkaiden ja kolttien väliset ristiriidat aiheutuva tekstin mukaan 

siitä, että kanta-asukkaat katsovat heitä syrjityn kolttalakia tehtäessä. 171  Näkkäläjärvi 

toteaa, että koltille on taattu tietyt oikeudet alueeseensa, mutta sitä ennen ei ollut 

määritelty mitkä ovat muiden paikkakuntalaisten oikeudet esimerkiksi kalavesiin. 

Hänen mukaansa kolttalaki olisi ehkä pitänyt säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä, 

jos sillä kerran on puututtu oikeuksiin, jotka ovat jo jollakin toisella olleet. Pääasiassa 

kysymys on Näkkäläjärven mukaan kalavesistä ja niihin liittyvistä oikeuksista. 

Näkkäläjärvi kommentoi: 

 

”Saamelaisilla lähtökohtana on se, että kalavedet kuuluvat lappalaisille vanhojen 

nautintaoikeusien perusteella. Että he eivät ole todistamisvelvollisia siinä. Jos joku muu 

haluaa omia ne itselleen, hänen on heidän mielestään näytettävä oikeutensa.”172 

 

Timo Gauriloff suunnittelee tilan perustamista ja hänen mukaansa uusien 

kolttaperheiden asema on ollut kolttalaista huolimatta vaikea. Hänen mukaansa tonttien 

saamisen hankaluuden takia olisi helpointa rakentaa ensin mökin Metsähallituksen 

maille, ja sen jälkeen vasta kysellä rakennuslupia. 173 Muista hänen lauseistaan, joita 

tekstissä esiintyy, on hieman vaikea saada selvää, koska ne ovat kummallisen irrallisia 

tai mahdollisesti suoraan asiayhteydestään irrotettuja. Toki syynä voi olla myös 

                                                
170 Viikkosanomat 23/1970 
171 Viikkosanomat 23/1970 
172 Viikkosanomat 23/1970 
173 Viikkosanomat 23/1970. 
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puutteellinen suomen kielen taito, mutta voisi olettaa, että toimittaja olisi tässä 

tapauksessa toiminut tulkkina ja muotoillut lauseet helpommin ymmärrettäväksi. 

 

Viimeinen kappale on otsikoitu ”Samii Liitto – Rotusorron bulvaani”. Kielitoimiston 

sanakirjan mukaan bulvaani voi tarkoittaa seuraavia: houkutuslintu, näennäisesti 

itsenäinen välikappale, kätyri, valeostaja, -myyjä.174 Tässä tapauksessa sanalla lienee 

kätyrin merkitys. Teksti antaa ymmärtää että saamelaisten oma järjestö, Samii Litto175 ja 

sen nykyiset toimijat pyrkivät ainoastaan heikentämään saamealaisten asemaa, vaikka 

toimivatkin saamelaisten etujärjestön nimissä. 

 

Toimittajat ottavat tarkastelunalaiseksi Samii Liitton, jota he pitävät esimerkkinä siitä, 

miten hyvää tarkoittava yhdistys ja sen toiminta voidaan ajaa alas tai siitä voidaan saada 

jopa vahingollinen ajamalleen asialle. 

 

Lehden mukaan yhdistyksen perusti Niilla Outakoski vuonna 1945. Sen tarkoituksena 

oli ajaa lappalaisten kulttuuri ja talousasioita. Yhdistyksen alkuvuosina toiminta oli 

laajapohjaista, sillä jäsenistöön kuului yli 400 lappalaista. Yhdistyksen 

aikaansaannoksia ovat muun muassa saamelaiskomitean perustaminen.176 Toimittajien 

mukaan alamäki alkoi 1950-luvun alussa, jolloin Erkki Jomppainen 

yhteistyöhenkilöineen järjesti ylimääräisen ja laittomasti kokoon kutsutun 

jäsenkokouksen, jossa koko yhdistyksen johto vaihdettiin. Tämän tapauksen jälkeen 

yhdistys ei ole muun muassa perinyt jäsenmaksuja ollenkaan. Ehdotukset 

yleisäänestyksen pitämisestä on torpattu. Liiton johto on alleviivannut olevansa ainoa 

saamelaisten järjestö ja ajavansa ainoana järjestönä saamelaisten asiaa. Tukea tämä 

ryhmä on saanut esimerkiksi maaherra Martti Miettuselta. Toisaalta, Lapin Sivistysseura 

taas ei ole saanut ääntään kuuluville Samii Liiton piirissä. Toimittajien mukaan 

nykyinen Samii Liitto on jarruttanut saamelaisten etujen ajamista. Päätösvalta asioissa 

on saamelaisasiain neuvottelukunnalla, joka koostuu tällä hetkellä virkamiehistä ja 

Samii Liiton johdosta 177 

 

Avatakseni mahdollisia syitä Samii Liiton vetämisestä keskusteluun, on syytä tarkastella 

järjestön historiaa hieman. Samii Liitto perustettiin evakkoaikana, ja sen 

                                                
174Kielitoimiston sanakirja 12.11. 
175 Samiid Lihttu pohjoissaameksi 
176 Viikkosanomat 23/1970. 
177 Viikkosanomat 23/1970 
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puheenjohtajaksi valittiin Nilla Outakoski. Antti Outakosken perhe ja Johan Nuorgam 

toimivat liiton ytimessä toiminnan alkuvuosina. Yhdistys ajoi erityisesti liikenneolojen 

järjestämistä ja vaati tiheämpää tieverkoston rakentamista Saamenmaalle. Toinen 

painopiste oli kaupankäynnissä ja sen saamelaistamisessa. 1940-luvun lopulla saatiin 

aikaan saamelaisten hallinnoima osakeyhtiö Saamen Tuote, jonka johdossa oli Samii 

Liiton aktiivijäsen J.E. Jomppanen. 178 

 

Samii Liiton ja Lapin Sivistysseuran suhde oli alkuvuosina ongelmallinen, pääasiassa 

henkilökemioista johtuen. Lapin Sivistysseura päättikin, että yhteistyötä voidaan tehdä, 

mutta kanta määritellään tapauskohtaisesti. Karl Nickulin näkökulman mukaan Samii 

Liitto ajoi kiihkokansallista suuntautumista saamelaisasioiden ajamiseksi ja 

parantamiseksi, kun taas Lapin Sivistysseura pyrki sovinnollisempiin ratkaisuihin ja 

toimintaan. 179 

 

Outakosken siirtyessä pois johdosta vuonna 1949 välit paranivat, kun johtoon nousivat 

maltillisemman kannan puoltajat kuten Johan Nuorgam ja Erkki Jomppanen. Liiton 

aktiivinen kausi alkoi noihin aikoihin. Se alkoi painaa itse Sabmelaš-lehteä, järjestää 

porokilpailuja sekä valistustapahtumia, joiden osallistujamäärät kohosivat satoihin. 

Toimintaa järjestettiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa valtakunnanrajojen 

ulkopuolellakin. 180 

 

Samii Liiton toiminta hajosi jo kuitenkin vuosina 1952- 1953 henkilöriitoihin. 

Jomppasen ja Nuorgamin työskennellessä Saamelaisopiston rakennustöissä kesällä 1953, 

yhdistyksen radikaali ”nillalainen” haara kaappasi vallan. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi Isak Valle ja Outakoski sihteerinä. Kokouksesta kuitenkin puuttuivat hallituksen 

jäsenet Erkki Jomppainen, Hans Aslak Guttorm sekä toiminnanjohtaja Johan Nuorgam. 

Kokous valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi Pekka Lukkarin ja lakkautti 

toiminnanjohtajan viran. Tämän tilalle valittiin palkallinen sihteeri, Eino Lukkari.  Uusi 

hallitus toimi syksyyn saakka vaatien Nuorgamilta yhdistyksen papereita ja perien 

jäsenmaksuja vain itselleen mieluisilta jäseniltä. 

 

Jomppanen kannattajineen vaati koolle ylimääräistä vuosikokousta, ja se pidettiinkin. 

Kokouksessa todettiin kesällä pidetyn kokouksen olleen laiton ja kevään 

                                                
178Lehtola 2012:  422-425 
179 Lehtola 2012: 424- 425 
180 Lehtola 2012: 439 
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yleiskokouksen päätösten vastainen. Vuosikokous päätti erottaa niskuroijat hallituksesta 

ja yhdistyksestä. Jomppanen toimeenpani samantien enemmänkin puhdistuksia liitossa, 

sillä kesän kokous oli antanut hyvät keinot niiden tekemiseksi. Jäsenmaksukaavakkeita 

jaettaisiin jatkossa vain ”luotettaville henkilöille”, ja kaikki muut pyyhittiin luetteloista 

pois kun jäsenmaksut jäivät maksamatta. Tällä saatiin kontrolloitua jäsenistön 

koostumusta järjestön johdon mieleiseksi. Vuonna 1957 perustajajäseniin kuulunut 

Hans Aslak Guttorm erosi ja Samii Liitto muuttui lähinnä Nuorgamin ja Jomppasen 

järjestöksi. Yhdistyksen suurimpana saavutuksena voi pitää Saamelaismuseon 

perustamista Inariin vuonna 1959 yhteistyössä Turun yliopiston pohjalaisen osakunnan 

kanssa. 181  Ilmeisesti 1960-luvulle tultaessa Samii Liitto menetti merkityksensä 

saamelaisasioiden ajajana, sillä Lehtola kirjoittaa, että saamelaisnuoret pitivät yhdistystä 

korruptoituneena ja hampaattomana.182 

 

Onkin mielenkiintoista pohtia miksi Viikkosanomien toimittajat kokivat Samii Liiton 

jonkinlaisena uhkana saamelaisasioille vielä 1970-luvulla. Liitto sai valtion avustuksia 

vielä tuolloin, mutta nuorten saamelaispoliitikkojen parissa oli herännyt halu muodostaa 

uusia saamelaisten hallinnoimia ja saamelaisten asiaa ajavia järjestöjä ja 

toimintaelimiä. 183  On myös hyvä pohtia, että miksi toimittajat pitivät Isak Vallen ja 

Lukkarien järjestämää kokousta kesällä 1953 laillisempana kuin samana syksynä 

pidettyä Jomppaisen aikaansaamaa kokousta. Molempien hallitusten jäljiltä jäsenmäärät 

laskivat ja jäsenten karsintaa harrastettiin kovalla kädellä. Tämä vei uskottavuutta 

yhdistyksen toiminnalta, etenkin saamelaisten itsensä silmissä. Voidaan pitää melko 

todennäköisenä sitä, että toimittajat olivat Näkkäläjärven ja muiden saamelaisten 

antaman tiedon varassa tässä asiassa. Näkkäläjärvi oli Samii Liiton vastaisen 

liikehdinnän keskushahmoja, ja hän oli perustamassa saamelaisten omaa keskusjärjestöä 

vuosina 1970 – 1971. 184  Tältä pohjalta voimme ymmärtää miksi kirjoittelu Samii 

Liittosta oli ilmeisen negatiivinen. Olisi myös hyvä selvittää, mikä oli Liiton merkitys 

koltta-alueella tai oliko sitä, ja oliko yhdistyksessä kolttajäseniä Liiton aktiivikaudella 

tai sen jälkeen. 

 

4.3 Kolttakeskustelun osapuolet ja ristiriidat 

 

                                                
181Lehtola 2012: 426 - 441 
182 Lehtola 2012: 441 
183 Lehtola 2005: 17 
184 Lehtola 2005: 27 
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Keskustelun osapuolet käyvät selville jo ensimmäisessä alaluvussa. Keskusteluun 

osallistuivat Jouni Kitti, kolttien luottamusmies Matti Sverfloff, Antero Kolmonen sekä 

lukuisat toimittajat. Tärkeässä roolissa ovat myös asiantuntija-aseman saaneet 

pohjoissaamelaiset kuten Oula Näkkäläjärvi ja Piera-Niiles Porsanger. 

 

Jouni Kitti edustaa tuon ajan nuorta ja osittain radikaalia saamelaispolitiikka, joka 1960-

luvun lopulta lähtien oli nostanut päätään. 185 Antero Kolmonen oli pitkään toiminut 

Sevettijärvellä metsäteknikon tehtävissä, ja edustaa Metsähallitusta alueella. Monien 

kirjoittajien silmissä kaikki suomalaisen valtiohallinnon vahingolliset toiminnot 

henkilöityvät Kolmoseen etenkin sen jälkeen, kun hänen vaimonsa perusti 

liikeyrityksen Sevettijärvelle. Tiedot perustuvat pääasiassa Lapin Kansan uutisiin, joissa 

Kolmonen mainitaan jo 1960-luvun puolella.  Matti Sverloff on ollut aktiivisesti 

mukana saamelaispolitiikassa jo 1940-luvun lopulta lähtien, esimerkiksi jo vuoden 1947 

saamelaislähetystössä. 186  Luottamusmieheksi hänet valittiin vuonna 1969 ja tässä 

tehtävässä hän toimi vuoteen 1987 saakka. Jo ennen tätä hän oli toiminut aktiivisesti 

kolttasaamelaisen yhteisön hyväksi ja ottanut osaa kyläkokouksiin. 187 

 

Kesän kaksoisnumeroa sekä Sverloffin viimeistä vastinetta lukiessa toimijoiden väliset 

ristiriidat ja jännitteet käyvät mielestäni erinomaisesti selväksi. Ensimmäisenä 

tarkastelun alla on metsänhoitaja Antero Kolmosen kirjoitus, joka on 

otsikoitu: ”Kunnon koltta ei hoida poroja.” Otsikosta huolimatta hänen kirjoituksensa 

on melko maltillinen, joskin hänen ja kolttien luottamusmiehen tulehtuneet välit käyvät 

selviksi. Kirjoitus on vastine Kitin mielipidetekstiin. Kolmonen toteaa, että hänen 

vaimonsa liiketoiminta ja harjoittaminen eivät tee hänestä liikkeen hoitajaa tai omistajaa. 

Hänen mukaansa myös väitteet kolttien sortamisesta ovat perättömiä, sillä päinvastoin 

tuotteiden hinnat ovat laskeneet syntyneen pienen kilpailun myötä. Muun muassa 

polttoaineen hinta on laskenut Sevettijärvellä 25 prosenttia ja palkkatuloina hänen 

vaimonsa yritys on tuonut alueelle huomattavan summan. 

 

Kolmonen kirjoittaa, että jokainen Lapin asukas tietää, ettei puolipaimentolaisuudella 

kyetä nostamaan kenenkään elintasoa. Olisi luotava mahdollisuus vapautua 

luontaistaloudesta ja saatava rahatuloja. Tämä on hänen mukaansa Metsähallituksen ja 

Sevettijärven matkailukeskuksen tavoitteena. Työmahdollisuuksia on syntynyt luomalla 

                                                
185 Lehtola 2005: 16-17 
186 Lehtola 2012: 430–431 
187 Lapin Kansa, 9.4.1969. 
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ympärivuotinen savotta sekä rakentamalla lomamajoja, joista tulot menevät 

kolttaperheille. Kolmosen mukaan näiden avulla koltat pääsevät sätkynuken roolistaan 

ja nostamaan omaa elintasoaan omalla työllään erilaisten tukien sijaan. Hän kertoo 

myös oman puolensa tammikuussa 1970 järjestettyyn kokoukseen, josta hänet 

kuulemma oli heitetty ulos. Kyseessä oli Kolmosen mukaan Sevettijärven kyläkokous, 

eikä kolttien kyläkokous, kuten Kitti kirjoittaa. Kaikilla sevettijärveläisillä on oikeus 

osallistua näihin, ja paikalla oli hänen lisäkseen useita manttaalinomistajia. Kolmosen 

mukaan hän itse päätti poistua kokouksesta, koska hänen läsnäolonsa tuntui vaivaavan 

luottamusmiestä. Magnetofonin mukana pitämistä hän perustelee sillä, että kolttien 

luottamusmies on lähettänyt Metsähallitukselle jo kaksi väärennettyä pöytäkirjaa, eikä 

niihin näin ollen voida luottaa. Kolttien luottamusmies on myös ilmaissut vastustavansa 

kaikkia Metsähallituksen esityksiä aiheesta ja asiasta riippumatta. Kolmosen mukaan 

Sevettijärven kehityksen pysähtymiseen pitää etsiä syitä kolttien luottamusmiehestä ja 

Kitistä, eikä suinkaan Metsähallituksesta.188 

 

Kitin kirjoitus on otsikoitu ”Koltasta ei tehdä väkisin tukkijätkää”. Hän syyttää 

suomalaisia toimijoita luontaiselinkeinojen kuten poronhoidon ja kalastuksen 

tahallisesta alasajosta ja kulttuureille vieraiden elämänmuotojen tyrkyttämisestä. 

Alasajon jälkeen ei ole kyetty tarjoamaan vaihtoehtoisia elinkeinomahdollisuuksia eikä 

minkäänlaista koulutusta. Paikalliset matkailu- ja kauppapalvelut on annettu 

suomalaisten liikkeenharjoittajien käsiin. Myös mahdollisuus käsitöiden aitouden 

suojeluun on evätty, kun koltille ei ole myönnetty omaa tavaramerkkiä kolttakäsitöille. 

Ongelmana on myös koltansaamenkielisen kouluopetuksen puute sekä kulttuuritaustan 

huomiotta jättäminen opetuksessa ja sen suunnittelussa. Tilanteesta tekee vaikean myös 

se, että päätöksen tekoon eivät osallistu saamelaiset tai koltat vaan siirtomaahallinnon 

asettamat virkamiehet. Kitin mukaan he ovat pyrkineet sovittamaan kolttien elinkeinot 

pikkuvirkamiesten muottiin. Tilapäisillä savottatöillä on tuhottu porolaitumet 

käyttökelvottomiksi sekä tarjottu näennäinen ja lyhytjänteinen ratkaisu kolttien 

työttömyyden poistamiseksi. Tuhottujen jäkälämaiden tilalle ei ole kehitetty 

vaihtoehtoisia ruokintamenetelmiä. Myös muut porotaloutta edistävät toimet on jätetty 

huomiotta. Tähän kuuluvat muun muassa kenttäteurastamot, pakastamot sekä 

porotautien tutkimus. Kalatalouden ja turistikalastuksen laita on sama. Kalatuotteiden 

jatkojalostus olisi yksi luontaiselinkeinoihin liittyvä toimeentulon alue, jonka 

                                                
188 Viikkosanomat, 25- 26/1970 
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kehittäminen on jätetty huomiotta.189 

 

Viimeisessä kolttakeskustelun numerossa julkaistaan kolttien luottamusmies Matti 

Sverloffin vastine Kolmosen edelliseen kirjoitukseen. Hänen mukaansa tuon 

kirjoituksen myötä rehelliseltä kolttakeskustelulta on pudonnut pohja. Hän syyttää 

Kolmosta perättömien ja raskauttavien syytösten latelemisesta, ja jopa rotusorrosta. 

Syytökset pöytäkirjaväärennöksistä ovat Sverloffin mukaan perättömiä, sillä otteet ovat 

kopioita tarkistetuista kokouspäätösten mukaisista pöytäkirjoista. Koska Kolmonen ei 

ole pyytänyt anteeksi kirjoitustaan, kyseessä oleva asia tullaan käsittelemään 

sevettiläisten kokouksessa, jossa selviää, kuka puhuu tässä asiassa totta. Syytökset 

luottamusmiehen diktatuurista sevettiläisten asioista puhuttaessa ovat hänen mukaansa 

aiheettomia, sillä hänen mukaansa asioista päättä myös sisäinen hallintoelin, johon 

kuuluvat varaluottamusmies sekä viisi muuta ansioitunutta kylän jäsentä. Toimikunta 

valmistelee kaikki kyläkokouksen asiat ja vasta kyläkokous tekee lopulliset päätökset. 

Sverloff pitää hyvänä että nykyisin koltat ja metsähallitus saavat hoitaa asiat keskenään 

ilman Kolmosen välitystä. Sverloff kirjoittaa, että hän tekee vain niitä töitä, joita koltat 

antavat hänelle. Hän toimittaa heidän toivomuksensa ja päätöksensä korkeiden 

hallintoelinten tietoon ja päätettäväksi. Sevettiläisten asioiden täytyy kulkea eteenpäin 

hyvässä järjestyksessä.190 

 

 

  

                                                
189 Viikkosanomat 25- 26/1970 
190 Viikkosanomat 37/1970 
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5. Johtopäätökset 
 

Ilmentämisen lisäksi representaatiot myös rakentavat todellisuutta. On siis hyvinkin 

todennäköistä, että kirjoittajien lähtökohdat ovat olleet pyyteettömät, ja pyrkimyksenä 

on ollut kolttasaamelaisten aseman parantaminen heidän ongelmiensa julkituomisella. 

Tämä kuitenkin kääntyy kolttia itseään vastaan siinä vaiheessa, kun esitetyn ja 

kirjoitetun perusteella tehdään johtopäätöksiä, jotka saattavat koltat alisteiseen rooliin. 

Pitkään jatkunut tekijyyden siirtäminen kolttasaamelaisilta yhteisön ulkopuolelle sai 

aikaan sen, että tavasta kirjoittaa ja puhua asioista tuli vallitseva totuus ja tapa käsitellä 

koltta-asiaa. Kolttasaamelaisten näkymättömyys johti mielestäni virheellisiin 

johtopäätöksiin kolttien kyvyttömyydestä hoitaa omia asioitaan tai toimia oman 

yhteisön edun ajamiseksi. 

 

Lehdet ja tutkijat korostivat Sevettijärven kolttien huonoa yhteiskunnallista asemaa, 

johon koltat olivat tahtomattaan joutuneet. Heille annettiin rooli voimattomina, 

valtiovallan tahdosta riippuvaisina pelinappuloina. Heidän omaa toimijuuttaan ei esitelty, 

eikä päästetty näkyviin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Herää myös kysymys, 

muodostuiko tästä holhoavasta ja kurjuutta korostavasta ajattelusta jollain tapaa itseään 

toteuttava ennustus. 

 

Läpi vuosien ja tekstilajista riippumatta on nähtävissä selkeä jako kolmeen siinä, ketkä 

pääsevät ääneen ja edustamaan, kenelle annetaan arvoa asiantuntijana, ja kuka puhuu 

kolttien äänellä. Arvostetuimmat ja eniten ääntä saavat ovat suomalaiset virkamiehet, 

hallintorakenteen edustajat sekä luonnollisesti toimittajat. 

 

Toinen ryhmä ovat muiden saamelaisryhmien edustajat, pääasiassa pohjoissaamelaiset. 

Heitä haastatellaan sekä sanoma- että viikkolehtiin. Heitä haastatellaan asioista, jotka 

liittyvät kolttien elinkeinojen harjoittamiseen, taloudelliseen asemaan sekä valtiovallan 

heihin kohdistamiin toimiin. He toimivat koltta-asioiden, erityisesti elinkeinon 

asiantuntijoina ilman selitystä miksi näin on. Mikä tai kuka antaa heille oikeutuksen 

toimia asiantuntijana vähemmistöryhmää koskevissa lausunnoissa? 

 

Viimeisenä äänensä saavat kuuluville kolttasaamelaiset. Heistä kuullaan pääasiassa 

ulkopuolisten kertomana, ja lehtitekstien kuvituksissa. Ainoa kolttasaamelainen, joka 
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saa äänensä kuuluville, on luottamusmies Matti Sverloff. Häntäkään ei ole haastateltu 

uutisiin tai artikkeleihin, vaan hänen sanomisiaan on lainattu, tai hän on joutunut 

ottamaan tilan mediassa itselleen vastineiden ja kirjeiden kautta. 

 

Erityisesti tämä korostuu Viikkosanomien kaksiosaisessa reportaasissa, jossa pääosa 

haastateltavista on pohjoissaamelaisia. Kolttien äänettömyyteen vedotaan heidän 

pelollaan. Tämä kuitenkin jättää avoimeksi sen, miksi haastatteluja ei ole tehty 

esimerkiksi anonyymisti. Representaatioissa on aina kysymys valinnoista. Tässä 

tapauksessa valinnan ovat tehneet toimittajat, jotka nostavat ensin itsensä muiden 

valtaväestön edustajien yläpuolelle. Tämän jälkeen he nostavat ääneen muut 

asiantuntijat. Koltille jää rooli kuvitukseen kelpaavina ryhmänsä edustajina sekä asema 

valtiovallan mielivaltaisten päätösten tahdottomina objekteina. Tämä näkyy esimerkiksi 

Viikkosanomien artikkelissa, joka on otsikoitu ”Tämä on Fofonoffin Matti”. Hän on 

kelvannut artikkelin kuvituskuvaksi ja otsikoksi, muttei haastateltavaksi. Toimittaja toki 

sanoo syyksi unohduksen, joka johtui mielenkiintoisista keskusteluista. Toimittaja on 

kuitenkin tehnyt tietoisen valinnan jättäessään hänet äänettömäksi kansansa edustajaksi, 

jonka tehtävänä on toimina vain mielenkiintoisena kuriositeettina otsikossa ja 

kuvituskuvassa. Naisten esiintyminen uutisissa ja artikkeleissa on hyvin vähäistä. 

Käytetyssä materiaalissa he esiintyvät vain kerran. Tuolloinkin heidät mainitaan 

käsityökurssin yhteydessä ja kuvituskuvana. Naiset on kuvattu perinneasuissa naisten 

töihin kuuluvien työtehtävien äärellä ja yhteydessä. Tämä rakentaa mielikuvaa naisten 

paikasta yhteisössä, jonka nähdään olevan kodinhoidon ja perinteisten käsitöiden 

parissa. Heitä ei ole otettu ollenkaan mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Valintojen ja arvottamisten kautta naiset on jätetty kokonaan kolttasaamelaisia koskevan 

keskustelun ulkopuolelle, vaikka naisten rooli saamelaisessa yhteisössä on perinteisesti 

ollut merkittävä. 

 

Jatkossa olisi tärkeää saada myös kolttasaamelaisten oma ääni kuuluviin historian 

tutkimuksessa sekä sen tulkinnoissa. Joitakin teoksia on ilmestynyt, kuten Minna 

Moshnikoffin teos kolttasaamelaisten terveydenhuollon historiasta. 

Tutkimustarkoitukseen sopisivat erinomaisesti kyläkokousten pöytäkirjat. Niiden avulla 

voitaisiin saada selville ketkä osallistuivat kolttasaamelaisen yhteisön päätöksen tekoon, 

mitkä asiat synnyttivät keskustelua, ja millaisia päätöksiä kokouksissa syntyi. Vaikka 

1960 ja 1970-luku tuntuvat monista lähihistorialta, on muistettava, että monet tuohon 

aikaan vaikuttaneista ovat jo hyvin iäkkäitä tai jo edesmenneitä. Osa tiedosta katoaa 
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heidän mukanaan ja olisi tärkeää siirtää tiedot omasta historiasta myös uusille 

sukupolville. Viimeistein vuosikymmenten aikana saamelaisten omat historiat ovat 

nostaneet päätään, ja yhä useampi saamelainen on kirjoittanut teoksia, jotka käsittelevät 

yhteisön tai suvun historiaa. Tähän keskusteluun olisi syytä saada mukaan myös 

kolttasaamelainen yhteisö. Heidän kokemuksensa esimerkiksi sodasta, evakkoajasta ja 

suurten  ikäluokkien  vaiheista  ovat  kokonaan  tutkimatta  ja  vailla  ääntä.  On  myös  

huomattavaa, että ainakin lehdistökirjoittelussa ja tutkimuksessa naiset ja erityisesti 

kolttasaamelaiset naiset loistavat poissaolollaan. Tätäkin olisi syytä tutkia jatkossa 

tarkemmin sillä tutkimusmateriaalin valossa näyttää siltä että naiset pysyvät tai pidetään 

äänettöminä kuvituskuvina, mitä tulee keskusteluun yhteisön ja yhteiskunnan asioista. 
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