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1  JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkijanpositio 

 

Kun syksyllä 2013 aloin miettiä pro gradu -työni mahdollista aihetta, päässäni pyörivät 

perinteiset saamelaisuutta koskevat teemat poronhoidosta ja perinteisistä käsitöistä. 

Halusin kuitenkin tutkia jotain ajankohtaista ilmiötä. Samoihin aikoihin julkisuudessa  

käytiin keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista ja seksuaalivähemmistöjen asemasta. 

Tuttavieni kanssa mietimme, ettei saamelaisista seksuaalivähemmistöistä juurikaan 

puhuta, vaikka syytä olisi. Graduni aihe syntyi saman tien. Muutamassa vuodessa aihe on 

hiipinyt myös julkiseen keskusteluun, ja saamelaiset ovat ehtineet järjestää jo kahdesti 

oman Sápmi Pride -tapahtumansa. Ajankohtaisesta aiheesta kertoo myös 

saamelaisohjaaja Suvi Westin dokumenttielokuva Sparrooabbán, joka sai ensi-iltansa  

tammikuussa 2016 Skábmagovat-elokuvafestivaaleilla. 

 

Ohimennen olin alkanut seurata Facebook-yhteisöpalvelussa Queering Sápmi -nimistä 

projektia. Queering Sápmi on ruotsalaisten Elfrida Bergmanin, Sara Lindquistin ja heidän 

taustajoukkojensa projekti, joka pyrki tuomaan saamelaiset queer-ihmiset näkyviin 

perinteisellä saamelaisalueella, Sápmissa. Queer on poliittinen ja akateeminen 

näkökulma, jolla kyseenalaistetaan yhteiskunnan sukupuolen ja seksuaalisuuden 

normeja, mutta se on myös sana kuvaamaan identiteettiä, jota perinteiset sukupuolen ja 

seksuaalisuuden määritelmät rajoittavat (Seta ry 2014).  

 

Queering Sápmi -projektin tarkoituksena oli avata niin saamelaisten kuin ei-

saamelaistenkin silmät sille, että saamelaiset eivät ole homogeeninen kansa. Heilläkin on 

monia erilaisia identiteettejä. Tavoitteena on murtaa totuttuja normeja, sävyttää 

saamelaiskuvaa monipuolisemmaksi ja luoda uudenlaista keskustelua aiemmin vaietuista 

asioista. Tarkoituksena on saada ihmiset huomaamaan ja ymmärtämään erilaisuutta sekä 

käsittämään, ettei yhteisön sisäinen erilaisuuden kirjo ole yhteisölle uhka. Queering 

Sápmi, projektin tuotos, samaa nimeä kantava haastatteluista koostuva kirja, osoittautui 

riittäväksi aineistoksi pro gradu -tutkielmaani. 

 

Pyrin tutkimuksessani jatkamaan projektin avaamaa keskustelua ja nostamaan esille 

asioita, jotka johdattavat queer-saamelaiset siihen ajatukseen, ettei ole mahdollista olla 
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saamelainen queer. Haluan tutkimuksellani tuoda ilmi queer-saamelaisten kohtaamia 

haasteita ja ongelmakohtia saamelaisessa kulttuurissa sekä heidän tapojaan ratkaista näitä 

tilanteita. Tutkin sitä, mikä ajaa heitä epätoivoon ja mikä taas saa heidät rohkeasti 

nousemaan esiin.  

 

Seksuaalivähemmistöjä ja sukupuolinormeja koskeva puhe on arkaluontoista erityisesti 

pienissä yhteisöissä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tutkimus on eettisesti oikeutettua ja 

jopa toivottavaa. Queering Sápmi -haastatteluteos on julkisesti kaikkien saatavilla, ja 

analyysien tekeminen on vapaata. Tavoitteena on ollut herättää keskustelua ja tuottaa iloa, 

toivoa ja voimistavia esimerkkejä niille, jotka eivät ehkä Queering Sápmin kaltaiseen 

projektiin uskaltaisi lähteä mukaan. Asenteiden on muututtava, eivätkä ne muutu ilman 

keskustelua.   

 

Seksuaalivähemmistöihin kohdistuva tutkimus on aina jollain tavalla asenteellista, ja 

yleensä vastuulliseen tieteelliseen etiikkaan kuuluu sääntö vähemmistöjen oikeuksien 

puolustamisesta (Lehto & Kovero 2010: 15–16). Myönnänkin, että asenteeni queer-

ihmisiä kohtaan on ymmärtävä ja suvaitsevaisuuteen kannustava – joskin kriittinen 

asenne on aina tärkeää säilyttää. En itse koe olevani erityisen queer, mutta saamelainen 

olen. Aiheen minulle tuo erityisen tärkeäksi saamelaisten queer-ystävien kannustus sekä 

tunne siitä, että aiheen tutkiminen ja keskustelun avaaminen on myös Suomen 

saamelaisten keskuudessa tärkeää.  

 

Haluan kiittää Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastoa ja Giellagas-instituuttia tämän 

pro gradu -työn toteuttamiseen myönnetyistä apurahoista. Giellagas-instituutille kuuluu 

myös kiitos ohjauksesta ja saamastani tuesta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä rohkeita 

queerejä, jotka uskalsivat tulla esiin ja joiden ansiosta minulla on mitä mielenkiintoisin 

aineisto tutkittavani. 

 

 

1.2 Tutkimusaineisto, metodi ja aiemmat tutkimukset 

 

1.2.1 Queering Sápmi 

 

Queering Sápmi -projektin johtajien Elfrida Bergmanin ja Sara Lindquistin mukaan 
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tavoitteena on murtaa totuttuja normeja ja luoda uudenlaista keskustelua. Hanke on 

Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisia koskeva eli haastatteluja on tehty ympäri kolmea 

maata. Venäjän saamelaiset eivät ole mukana projektissa. Yhteistyökumppaneiksi 

mainitaan myös Norjan saamelaisten nuorisojärjestö Noereh!, Ruotsin 

seksuaalivähemmistöjen nuorisojärjestöjärjestö RFSL Ungdom, Norjan 

seksuaalivähemmistöjen nuorisojärjestö Skeiv Ungdom, suomalainen 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava Seta ry ja norjalainen queer-ihmisten järjestö 

LLH. (Bergman & Lindqvist 2013: 14–17.) 

 

Projektin tuloksena syntyi haastatteluteos Queering Sápmi – Saamelaisia kertomuksia 

normien ulkopuolelta (Bergman & Lindqvist 2013). Kirja esittelee projektiin 

osallistuneita ihmisiä, jotka haastavat sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevat normit ja 

odotukset.  Teoksen sisältö muodostuu johdannosta ja 22 pidemmästä haastattelusta, 

joista yksi on nimetön, loput esiintyvät kirjassa omilla nimillään ja kasvoillaan. Näiden 

lisäksi on kymmenen lyhyempää nimetöntä tarinaa. Tärkeitä kirjassa ovat myös 

valokuvat, joista on koottu kiertävä taidenäyttely. Näyttelyssä yhteistyötä on tehty 

saamelais- ja tunturimuseo Ájtten kanssa, joka on näyttelyn haltija ja huolehti myös 

näyttelyn kiertueesta. Kirjassa näkyviä valokuvia en käsittele tutkimuksessani, vaan 

keskityn haastateltavien tarinoihin. 

 

Queering Sápmi -projektia ja sen vaiheita esitellään lyhyesti kirjan alussa. Mielestäni 

johdannon olennaisin kohta on projektin motiivien esittely: tavoitteena on herättää 

keskustelua queer-ihmisten olemassaolosta myös saamelaisten keskuudessa. Kirja ei 

käsittele ainoastaan seksuaalivähemmistöjä, vaan myös saamelaisia, jotka rikkovat 

saamelaisia normeja ajatuksillaan ja teoillaan. He ovat ihmisiä, jotka 

heteroseksuaalisuudesta huolimatta toteuttavat vastakkaisen sukupuolen käyttäytymisen 

malleja tai ihmisiä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa saamelaiset normit myös muilla 

tavoin, esimerkiksi taiteen avulla tai puhumalla vaietuista asioista julkisesti. Mukana 

haastatteluissa on muun muassa homoseksuaalin äiti, parisuhdeväkivaltaa kokenut nainen 

sekä taiteilija, joka kyseenalaistaa taidekäsityöllään perinteisiä saamenpukuun liittyviä 

normeja.  

 

Haastateltuja on poronhoitajista näyttelijöihin ja toimistotyöläisiin, saamelaisalueella 

asuvista ympäri maailmaa matkanneisiin, saamen kieliä puhuvista valtaväestön kielen 
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puhujiin, heterosuhteessa elävistä polyamorisessa perheessä eläviin. Monesti 

saamelaistutkimusta on moitittu siitä, että yksittäisen saamelaisryhmän sisällä toteutettu 

tutkimus yleistetään koskemaan kaikkia saamelaisia. Saamelaiset muodostavat suuren 

yhteisön, jonka sisäinen kirjo on valtava. Haastattelut kattavat laajasti saamelaisen, 

monimuotoisen ryhmän. 

 

Haastetta aineiston analysointiin toi se, etten ole kuullut haastatteluja. Myös kieliversion 

valinta oli vaikea. Teoksesta on tehty julkaisu seitsemällä eri kielellä: englanniksi, 

ruotsiksi, norjaksi, suomeksi, pohjoissaameksi, luulajansaameksi ja eteläsaameksi. 

Päädyin tilaamaan itselleni suomenkielisen version. Jälkeenpäin mietin, oliko valinta 

välttämättä paras mahdollinen. Haastattelut ovat editoituna kirjoitetussa muodossa ja 

suomeksi käännettyinä, joten kaikista alkuperäisimmät haastattelut sanavalintoineen ja 

muotoineen eivät päässeet oikeuksiinsa tutkimuksessani. Haastattelijat viettivät 

informanttien luona aikaa päivästä kolmeen päivään ja samalla kuvasivat heistä 

eräänlaisia muotokuvia kirjaa ja näyttelyä varten. Vaivalla tehty työ ei ehkä pääse 

oikeuksiinsa ainakaan suomenkielisessä käännöksessä, jossa on lukuisia kirjoitus- ja 

ajatusvirheitä. Esimerkiksi ruotsissa saamenpukua kuvaava sana ’kolt’ on käännetty 

koltuksi ja eräs poromies sanoi tavakseen istahtaa skootterinsa selkään ja kaasuttaa pois. 

Luulen poromiehen tarkoittaneen moottorikelkkaa. 

 

Vaikka projektin kehitystä kuvaillaan tarkasti esipuheessa, minulle jäi monta kysymystä 

pohdittavaksi aineiston luonteesta. Millä kielellä haastattelut on alun perin toteutettu, ja 

millaisia pulmia esimerkiksi kääntäminen tuotti? Esipuheessa mainitaan yhdeksi 

haasteeksi nimenomaan queer-sanaston luominen eri saamen kielille. Kun kääntäminen 

vahvoille kirjakielillekään ei ole ehkä onnistunut parhaiten, miksi valittiin näin haastava 

tapa kirjan julkaisuun? Miksi haastattelut on päädytty kääntämään niin monelle kielelle, 

eikä esimerkiksi niin, että olisi julkaistu yksi teos, jossa haastattelut olisivat olleet kaikki 

englanniksi sekä informantin omalla äidinkielellä? Nämä kysymykset askarruttivat minua 

ja lähestyinkin projektityöntekijöitä sähköpostilla, Queering Sápmi-verkkosivun kautta 

sekä Facebookissa.  

 

Vaikka en saanutkaan vastauksia lyhyeen kysymyslistaani, satuin myöhemmin 

kuulemaan, että kaikki haastattelut on tehty englanniksi. Käsittääkseni tulkkiakin on 

käytetty. Mietin, miten englannin käyttäminen on vaikuttanut haastattelujen sisältöön ja 
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ihmisten itseilmaisuun. Vieraalla kielellä esimerkiksi tunteiden ilmaisu ei ole samalla 

tasolla kuin omalla äidinkielellään asioista kertominen. Tästä voi esimerkiksi johtua se, 

että parin vanhemman ihmisen haastattelut ovat huomattavasti lyhyempiä, poliitikkojen 

ja näyttelijöiden haastattelut selvästi pidempiä. Koska alkuperäiskansatutkimuksessa 

korostetaan erityisesti oman äidinkielen käyttämistä haastattelujen kielenä, voi kysyä, 

miksei projektiin palkattu tarvittavia kieliä osaavia haastattelijoita? Koettiinko, että ei-

saamelaisille projektin työntekijöille on helpompi avautua kuin toiselle saamelaiselle? 

Vai oliko luotettavien haastattelijoiden löytäminen mahdotonta? 

 

Aineistoni tulkinnassa tulee ottaa huomioon myös se, millaisia ihmisiä on haastateltu. 

Vain yksi pitkistä haastatteluista on nimetön ja kuvaton, loput esiintyvät omilla nimillään 

ja kuvillaan. Haastateltavia etsittiin projektissa mukana olleiden saamelaisten, 

Facebookin ja puskaradion kautta, ja he asuvat ympäri Sápmia, mutta myös alueen 

ulkopuolella. Kielellinen, alueellinen ja ammatillinen variaatio on hyvin laaja. Nuorempi 

sukupolvi on selvästi enemmän edustettuna. Onko syynä se, ettei vanhempi sukupolvi 

halua avoimesti puhua asiasta, vai vaikuttaako asiaan sosiaalisen median käyttö 

haastateltavien etsinnässä? Voiko osasyynä olla myös se, että haastattelut tehtiin 

englanniksi? Tärkeää on kuitenkin, että vanhempi sukupolvikin on projektissa 

edustettuna. Projektiin osallistuvista nousevat esille varsinkin poliittiset vaikuttajat, 

taiteilijat, näyttelijät ja saamelaisasioissa aktiiviset nuoret. 

 

Liitteessä 1 ja 2 hahmottelen haastateltujen maantieteellistä sijaintia. Liitteessä 1 kuvaan 

haastattelujen perusteella tehtyä päätelmää haastateltujen vakituisesta olinpaikasta. 

Haastatellut ovat enimmäkseen Norjan ja Ruotsin Lapista, Suomessa haastatteluja on 

tehty kolme.  Liitteessä 2 on nähtävissä haastateltujen muuttoliike. Olen merkinnyt 

karttaan paikan, jonka haastatellut ovat maininneet kotipaikakseen sekä paikan, minne he 

kertovat muuttaneensa ainakin suhteellisen pysyvästi. En ole merkinnyt karttaan 

paluumuuttajia, esimerkiksi opiskelujen ajaksi poismuuttaneita ja kasvuseuduilleen 

palanneita. Kartat ovat suuntaa antavia ja hyvin vapaasti tehtyjä tulkintoja niistä 

haastatteluista, joissa avoimesti kerrottiin esimerkiksi oma asuinpaikka. Tarkoituksena on 

havainnollistaa haastateltujen maantieteellistä levittäytyneisyyttä ja muuttoliikkeen 

suuntaa, joka ei näytä kulkevan ainoastaan poispäin saamelaisalueelta. 

 

Mietin, millainen vaikutus on ollut sillä, että haastatteluissa pyrittiin antamaan kasvot 



6 
  

saamelaisille queereille. Omalla nimellä ja kasvoilla esiintyminen on varmasti vaikuttanut 

siihen, millaisia ihmisiä loppujen lopuksi haastateltiin. Jo valmiiksi aktiivisen ja 

osallistuvan ihmisen on helpompi nousta esille kuin tavallisen rivisaamelaisen, joka 

mieluummin jättää vaikuttamisen muille ja elää omaa elämäänsä poissa parrasvaloista.  

Anonymiteettiä korostava projekti olisi saattanut tuoda ilmi aivan erilaisen kuvan queer-

saamelaisen elämästä. Kuten saamelainen propagandataidetta tuottava anonyymi ryhmä, 

Suohpanterror, on todistanut, anonyymiys antaa vapauksia toteuttaa itseään ilman pelkoa 

muiden suhtautumisesta. 

 

Myös haastateltujen antama kuva elämästään olisi saattanut olla erilainen, jos he olisivat 

kertoneet tarinansa anonyymisti. Tärkeää projektissa onkin se, että queer-saamelaisille 

annetaan kasvot; todetaan, että he ovat olemassa, jolloin päästään näkemään 

anonymiteetin taakse. Omilla kasvoilla esiintyminen vaatii äärimmäistä rohkeutta näin 

aran asian käsittelyssä. Vaarana on piiloutua onnellisuusmuurin taakse eli antaa 

kaunisteltu kuva elämästään (Roos 1988: 141–142). Kyse on valinnasta, joka koskee sitä, 

mitä kertoo, mitä jättää kertomatta ja missä tarkoituksessa. Joitakin asioita saatetaan 

kaunistella tai jättää kertomatta tarkoituksena itsensä tai läheistensä suojeleminen. 

Pärjääminen on tärkeää saamelaisessa yhteisössä, sillä se käsittää ajatuksen itsenäisestä 

elämästä, omillaan toimeen tulemisesta, vastuun ottamisesta ja sopeutumista erilaisiin 

olosuhteisiin. Pärjääminen viittaa taloudelliseen pärjäämiseen, eri elämänalueilla 

menestyksellisesti toimimiseen sekä odotusten täyttämiseen. (Rasmus 2008: 94.)  Kun 

pärjääminen koetaan tärkeäksi, voi onnellisuusmuuri, omien sekä läheisten kasvojen 

säilyttäminen, vaikuttaa tulokseen siitä, mitä esimerkiksi kohdatuista vaikeuksista ja 

läheisistä ihmisistä sanotaan – tai jätetään sanomatta. 

 

Pärjäämispakon käsitettä käyttänyt Minna Rasmus (2008) on tutkinut saamelaisia 

asuntolasukupolvia ja heidän selviytymistään asuntoloissa. Tutkimuksessa pärjääminen 

on ennen kaikkea normi ja pakko, sillä pärjäämiselle ei ole vaihtoehtoa. 

Pärjäämättömyyttä ei sovi näyttää, ja pärjääminen on myös ylpeyden aihe. Monilla 

lapsuuden asuntolakokemukset ovat seuranneet aikuisuuteen, ja pärjäämispakko näkyy 

edelleen muun muassa vaikeutena pyytää apua muilta. Pärjäämisen liittyy käsitys 

itsenäisyydestä, sopeutumisesta sekä ylpeydestä. (Rasmus 2008: 94–96.) 

 

Samaa pärjäämisen teemaa on käyttänyt myös Tuuli Miettunen tutkiessaan saamelaisten 
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kansaneläkeläisten sosiaaliturvaa (2012). Pro gradu -tutkimuksessa tulee esille 

kaksinkertainen pärjäämispakko: Saamelainen ihanne pärjäämisestä korostaa 

itsenäisyyttä, jota ei sovi rikkoa muodollisen eikä epämuodollisen sosiaalisen turvan 

alueella. Toiseksi on pärjättävä itse, koska muodollinen sosiaalinen turva on vaikeaa 

saavuttaa, sillä saamelaiset kansaneläkeläiset ovat moninkertaisessa marginaalissa muun 

muassa elinkeinonsa, kielensä ja kulttuurinsa kautta. Tämä ulkopuolelta tuleva 

pärjäämispakko vaikuttaa ongelmalliselta, sillä jokaisella tulisi olla yhtäläinen 

mahdollisuus hyödyntää hyvinvointivaltion palveluja. Tässä suhteessa saamelaiset 

kansaneläkeläiset sijoittuvat hyvinvointivaltion reunamille. 

 

 

1.2.2 Kerronnallinen analyysi 

 

Queering Sápmi ei ole tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettu teos, eikä sen tarkoitus ole 

ollut tuottaa tieteellistä materiaalia. Ihmisten haastattelut ovat kertomuksia heidän 

elämästään sellaisena, kuin he itse ovat halunneet ne jakaa muille. Koska aineistoni on 

editoitu, käännetty ja julkaistu teos, se ohjasi vahvasti metodin valintaa. Haastatteluja ei 

ole toteutettu tieteellistä tutkimusta silmälläpitäen, ja minun oli toimittava aineiston 

kanssa sen asettamilla ehdoilla. Koska lopulliseen teokseen päässeet haastattelut ovat 

menneet monen seulan läpi, ei mielestäni ollut parasta tutkia ilmaisuja tai haastattelujen 

diskursseja. Teoksessa jokaisen ihmisen haastattelu on omana lukunaan omanlaisenaan 

kertomuksena: ei välttämättä samalla kaavalla, samassa aikajärjestyksessä etenevänä, 

vaan puhetyylisenä tarinana. Jokainen haastattelu on oma tarinansa ihmisestä ja jokainen 

on saanut mahdollisuuden kertoa tai olla kertomatta asioita itsestään. Haastatellut ovat 

myös saaneet mahdollisuuden päättää, onko kertomus itsestä sellainen, jonka voi antaa 

muulle maailmalle luettavaksi. Projektin tarkoituksena on ollut kertomusten ja 

kokemusten jakaminen, joten mielestäni kaikista järkevintä oli lähteä analysoimaan 

aineistoa kysymällä, millaisia ovat queer-saamelaisten kertomukset. 

 

Kerrontaa voi käyttää teoreettisena käsitteenä. Kertomus on tietämisen muoto ja 

kommunikaatiota ihmisten välillä, se myös jäsentää ihmisen eettistä paikkaa maailmassa. 

Kertomuksen avulla jaetaan kokemuksia ja tehdään ne ymmärrettäviksi, luodaan 

luottamusta ja ylläpidetään ryhmiä. Vaikka kertomus vastaakin kysymykseen siitä, kuka 

minä olen, se ei missään tapauksessa ole pelkästään yksityinen tuotos, vaan kulttuurisesti 
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jäsentynyt. Kertomus avaa kokijan subjektiivista kokemusta ja sisäisiä tunteita, mutta 

kertomuksen tutkimisella haetaan kertomuksesta kulttuurisesti jaettuja malleja, perinteitä 

ja lajityyppejä. Kokijan oman äänen sijaan on syytä tarkastella taustalla kuuluvia 

sosiaalisia ääniä. (Hyvärinen 2006: 1–4.) 

 

William Labov ja Joshua Waletsky kehittivät suullisesta kertomuksesta mallin, joka 

kuvaa arkipäivän kertomuksia. Heidän mukaansa kertomuksen vastaanottaja 

kerronnallistaa itse kertomuksen omien kokemuksiensa pohjalta luoden selityksiä ja 

tulkintoja asioista, joita ei varsinaisesti kerrota. Labovin ja Waletskyn mukaan yksi 

kertomuksen elementeistä on se, että se perustelee, miksi asiasta kerrotaan. Kertomus ei 

synny pelkistä peräkkäisistä lauseista, sillä silloin tuloksena olisi pelkkä raportti. 

Kertomus tarvitsee näiden asioiden ympärille sidoksia, jotka selittävät toimintaa ja 

tapahtumia, syy ja seuraus-suhteita. Kertomuksella täytyy olla syy tai sanoma, miksi sitä 

kerrotaan. Kertomuksessa täytyy olla myös tiettyjä osia, joiden paikat voivat vaihdella. 

Näitä osia ovat tiivistelmä, orientaatio eli paikannus aikaan ja tilanteeseen, mutkistava 

toiminta eli ristiriita-tilanne, arviointi, tulos ja lopetus. (Labov & Waletsky 1967: 27–

38.)  Lähdin etsimään tietyille osille ominaisia asioita kertomuksista. 

 

Temaattisen luennan jälkeen mielestäni esille nousi erityisesti kolme teemaa: 

arvokeskustelu saamelaisuuden ja valtakulttuurin välillä, perinteisen elinkeinon, 

poronhoidon ja siihen liittyvän käsityökulttuurin vahvasti sukupuolittava rooli sekä 

queer-saamelaisten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Orientaatio tapahtuu jo Queering 

Sápmin kontekstissa: tarinat paikantuvat saamelaisen ja queer-maailman väliin 2010-

luvulla. Kertomuksen ristiriitakohdassa kertojat huomaavat olevansa seksuaalisesti tai 

sukupuolisesti muista eroavia. Kertomuksen evaluaatiossa eli arvioinnissa kertojat 

miettivät muun muassa perinteiden vaikutusta siihen, etteivät he koe olevansa 

harmonisessa tilassa sekä antavat esimerkkejä siitä, mitkä elementit kertovat 

heteronormatiivisuudesta ympäristössään. Kertojat pohtivat, millaisia mallitarinoita 

heillä on tähän tilanteeseen ja harkitsevat erilaisia vaihtoehtoja sopeutuakseen 

tilanteeseen. Mutkistavana toimintana eli ristiriitana toimivat muun muassa sattumat tai 

tahaton toiminta, jotka ilmentävät normeista poikkeamista ja aiheuttavat kuohuntaa 

itsessä, läheisissä tai yhteisössä. Myös päätökset ja tiedostava toiminta aiheuttavat 

mutkistumista. Tuloksena voi olla ajatuksia muutosta, päätös elää kuten ennenkin, 

ajatuksia itsemurhasta, piiloutumista tai oikeuksien näyttävää puolustamista. 
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Lopetuksessa kertoja suuntautuu haastatteluhetkeen ja siitä eteenpäin, kokoaa 

tapahtuneen yhteen sekä miettii omia, muiden queerien ja saamelaisten vastoinkäymisiä, 

onnistumisia ja tulevaisuuden näkymiä. Lopullisessa arvioinnissa kerrotaan arvojen 

selkiytymisestä, uudelleen jäsentymisestä ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaan. 

Tapahtuneen yhteenvedossa kannetaan huolta muista queer-saamelaisista, mutta myös 

koko yhteisöstä ja tehdään arvio siitä, mitkä asiat ovat johtaneet tilanteeseen. 

 

Yksinkertaistin tulkintaani jakamalla kertomuksista esille tulleet asiat kahteen ryhmään: 

ongelmiin ja ratkaisuihin. Ongelmat kertovat kertomuksen ristiriitatilanteesta ja sen 

arviosta. Arviossa korostuu pohdinta siitä, miksi saamelaisalueen yhteisöissä ei tunnu 

olevan tilaa erilaisille ihmisille. Tarkastelu johtaa saamelaisten normien pohdintaan. 

Ratkaisuissa käsittelen yksilöiden ja yhteisön tapaa reagoida ristiriitatilanteeseen. 

 

 

1.2.3 Aiempaa tutkimusta 

 

Queer-tutkimus käsittelee seksuaalisuuden lisäksi myös sukupuolta ja sukupuolten 

rooleja. Esimerkiksi Asta Balto on kirjoittanut saamelaisista sukupuolirooleista, ja hänen 

mukaansa saamelaiset lapset kasvatetaan edelleen vahvasti sukupuolen mukaan. Vaikka 

lapsilta yleisesti odotetaan ahkeruutta ja työteliäisyyttä, koskee odotus erityisesti tyttöjä. 

Myös perinteiset odotukset, joissa naiset hoitavat kotia ja lapsia ja mies huolehtii 

toimeentulosta, elävät yhä yhteiskunnan muutoksista huolimatta. (Balto 1997:143–148.) 

 

Saamelaisessa tutkimuksessa ja erityisesti kirjallisuudentutkimuksen piirissä on 

keskusteltu paljon saamelaisnaisten rooleista, ja tämä keskustelu on pohjana seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen tutkimiselle. Vuokko Hirvonen on käsitellyt eri sukupolviin 

kuuluvien saamelaisnaisten kirjallista tuotantoa ja vaiheita. Tutkimuksen metodeina ovat 

jälkikolonialistinen ja feministinen kritiikki, joiden kautta Hirvonen tarkastelee naisten 

kirjoittamista kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta sekä sukupuolinäkökulmastakin. Hän 

tarkastelee saamelaisen naisen historiaa feministisen tutkimuksen näkökulmasta ja toteaa, 

että saamelaisnaiset ovat kolminkertaisessa marginaalissa: saamelaisina, naisina ja 

saamelaisnaisina. Länsimaisessa tutkimusperinteessä tietoa saamelaisesta kulttuurista, 

kuten muistakin kulttuureista, on tuotettu länsimaisen patriarkaatin mukaan. Tutkimusten 

informantit sekä haastattelijat ovat olleet pääsääntöisesti miehiä, ja heidän tuottamansa 
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informaation on katsottu olevan kaikkia saamelaisia koskevaa. Naiset ovat käsityksen 

mukaan ”muu”, poikkeus, josta ei edes kerrota. Hirvonen mainitsee esimerkkinä 

saamelaisen uskonnon, josta kerätty aineisto kertoo pääsääntöisesti miesten uskonnosta, 

mutta siitä on silti puhuttu holistisena saamelaisuskontona. Sama koskee myös muita 

kansanperinnekokoelmia. Feministisen tutkimusperinteen mukaan tuloksena on miehen 

toimien mukaan määrittynyt, vääristynyt kuva kulttuurista. Kun saamelaiset kansana 

määritellään toisiksi suhteessa valtayhteiskuntaan, määritellään saamelaisnaiset 

kaksinkertaiseen marginaaliin sukupuolisen jaottelun vuoksi. (Hirvonen 1999: 40–43.) 

 

Aiheina saamelaisnaisten kirjallisessa tuotannossa ovat olleet etnisen 

identiteettiproblematiikan lisäksi naisena olemisen kokemukset sekä oman subjektiuden 

etsiminen.  Vaikka saamelaisuus kuvataan ulkoapäin koko yhteisöä koskevana ja monesti 

sukupuoleen sitoutumattomana, alkavat sukupuolien omat käsitykset tulla esille, kun 

yhteisöä kuvataan sisältäpäin. Käsityötaidot, kodinhoito, lastenkasvatus ja kulttuurinen 

tieto naisen ja miehen maailman eroista ovat perinteisesti kuuluneet saamelaisnaisen 

sukupuoli-identiteetin ytimeen. Saamelaisnaisten kirjallisesta tuotannosta näkyy, kuinka 

sukupuoli on ollut keskeinen yksilön sosiaalistumista ohjannut tekijä. Monet 

naiskirjailijat ovat tuotannossaan käsitelleet näitä yhteiskunnan naisille asettamia 

vaatimuksia ja normeja sekä tyytymättömyyttä naisille annettuun rooliin. Esimerkiksi 

Rauni Magga-Lukkarin tuotannossa kuvataan naisia, joiden kärsimyksen lähteenä ovat 

kahlitsevat roolit. Naiset ovat miesten vallan alla ja eivätkä voi itse päättää omista 

asioistaan. He, jotka alkavat kyseenalaistaa normeja, joutuvat törmäyskurssille muiden 

yhteisön jäsenten kanssa. (Hirvonen 1999: 254–260.) 

 

Saamelaisia koskevissa hyvinvointitutkimuksissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 

ovat jääneet pimentoon, mutta yleisesti yhteiskunnan hyvinvointitutkimukset kertovat 

myös heitä koskevista ilmiöistä. Queerien hyvinvointiin liittyviä asioita täytyykin 

tarkastella sekä saamelaisen hyvinvointikäsityksen mukaan että seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen kannalta. Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut 

(Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Pohjola 2013) on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa 

käsitellään saamelaisten hyvinvointia ja palveluja. Tutkimuksessa huomioidaan 

erityisesti kulttuurinen ja paikallinen erityisyys osana hyvinvointia, ja kohteena on 

hyvinvointipalvelujen toimivuus saamelaisten hyvän elämän ja hyvinvoinnin 

mahdollistajana. Keskeisessä asemassa ovat ihmisen ja kulttuurisen yhteisön 
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erityistarpeet sekä kulttuurinen taustaymmärrys palvelujen roolista, palvelutarpeen 

syntymisestä ja olosuhteista, asenteista ja normeista, jotka vaikuttavat niiden käyttöön. 

Tutkimuksessa on huomioitu alkuperäiskansojen laaja hyvinvoinnin käsitys, jossa 

tärkeinä tekijöinä ovat suku ja perhe, perinteiset elinkeinot, kieli, kulttuuri ja luontosuhde. 

(Heikkilä ym. 2013: 18–20.) 

 

Norjassa saamelaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat nousseet tutkimuksen 

aiheena esiin huomattavasti aikaisemmin kuin Suomessa. Merethe Giertsen on 

kirjoittanut artikkelin saamelaisten sisäisestä seksuaalivähemmisöstä jo vuonna 2003 

(Grønningsæter & Nuland, 2009:7.)  Vuonna 2009 Norjan yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen säätiö Fafo julkaisi raportin Lesbiske og homofile i Sápmi (Grønningsæter & 

Nuland 2009), jonka tarkoituksena oli kartoittaa, millaista on olla saamelainen lesbo tai 

homo nykyaikana. Raportin mukaan seksuaalisuudesta vaiettiin, uskonnollisuus näkyi 

vaikuttavan heidän elämäänsä ja homoseksuaalien koettiin olevan vaarassa syrjäytyä. 

 

Tromssan yliopistossa on tehty viime vuosina kaksi pro gradu -työtä saamelaisiin 

queereihin liittyen. Talvella 2014 ilmestynyt Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvoldin 

tutkimus käsittelee hiljaisuutta saamelaisten homoseksuaalien ympärillä Norjassa. 

Tutkimuksen mukaan saamelaisista queereista ei vaieta queer-yhteisöissä, mutta 

saamelaisissa yhteisöissä heistä sen sijaan vaietaan. Vaikenemista Løvold tarkastelee 

esimerkiksi sanktiona, joka ilmentää syrjintää ja suvaitsemattomuutta. 

 

Kesällä 2015 ilmestyi Biret Margrethe Oskalin pro gradu -tutkimus, joka käsittelee  

heteronormatiivisuuden näkymistä saamelaisessa kaunokirjallisuudessa. Oskal 

tarkastelee saamelaisen nykykirjallisuuden hahmoja, heidän tarinoitaan sekä tapoja puhua 

esimerkiksi rakkaudesta ja perheestä.  Tuloksena on, että kirjallisuudessa annettiin 

ainoaksi normaaliksi tavaksi heterona eläminen, kun taas muut suuntaukset olivat 

poikkeuksia. Saamelaisessa kirjallisuudessa ei näy vaihtoehtoja heterona elämiselle, eikä 

poikkeavista tavoista kirjoiteta. Vain yhdessä kirjassa päähenkilö edusti 

seksuaalivähemmistöä, ja hänenkin tarinansa oli varsin onneton. (Oskal 2015.) 
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1.3 Teoreettista taustaa 

 

1.3.1 Queer 

 

Käsitteelle queer ei ole olemassa suoranaista suomennosta. Sanakirjat tarjoavat usein 

käännökseksi outoa, omituista, kummallista ja poikkeavaa, arkikielessä myös homoa. 

Suomennokseksi on tarjottu monesti myös pervoa tai vinokasta. Käsite queer on ollut 

alkujaan haukkumasana, jonka homoaktivistit ottivat omakseen ja käyttävät sitä nykyään 

kyseenalaistamaan heteronormatiivista näkemystä. Sanaa käytetään tarkoittamaan 

ihmistä, jonka sukupuolta tai seksuaalisuutta ei voi määritellä tai joka ei halua sitä 

määriteltävän. Queer on nykyään poliittinen ja usein myös akateeminen käsite sukupuoli- 

ja seksuaalinormien vastustamiseen, ja sen koetaan antavan enemmän liikkumavaraa ja 

muutoksen mahdollisuutta identiteetin määrittelylle. Se ei sulje ihmistä automaattisesti 

eri sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen lokeroon.  Queeriksi itsensä luokitteleva ei 

välttämättä olekaan perinteisen käsityksen mukaan seksuaalivähemmistöön kuuluva, 

vaan queer-identiteetin takana voi olla myös hetero, joka kokee kuitenkin 

kyseenalaistavansa perinteisiä normeja. Queer kyseenalaistaa siis 

heteronormatiivisuuden lisäksi myös homonormatiivisuuden. (Seta ry 2014.) 

 

Sukupuolen määrittelyssä ensimmäiseksi katsotaan ihmisen biologista olemusta: 

sukupuolielinten perusteella määritellään, että henkilö on ruumiillisesti joko mies, nainen 

tai intersukupuolinen. Tästä sukupuolen biologisesta määrittelystä puhutaan termillä sex. 

Sen lisäksi, että ihmiset eroavat biologiselta olemukseltaan toisistaan, sukupuolilla on 

myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettuja merkityksiä. Sukupuolien erilaiset roolit 

rakentuvat suhteessa muihin ihmisiin. Sukupuolen sosiaalisesta tasosta puhuttaessa 

käytetään termiä gender. (Eriksen 2004: 169–170.)  

 

Yleisesti ihmiset jaotellaan heteroseksuaaleiksi, homoseksuaaleiksi ja biseksuaaleiksi 

seksuaalisen orientaation perusteella: heteroseksuaalit tuntevat vetoa vastakkaiseen 

sukupuoleen, homoseksuaalit samaan sukupuoleen ja biseksuaalit molempiin. Termit 

ovat aika laveita ja huomioivat vain sen, mihin yksilö tuntee vetoa. Tämä ei kuitenkaan 

ole ihmisen seksuaalisuuden ainut näkökulma. Seksuaalisen orientaation lisäksi on hyvä 

ottaa mukaan myös sukupuoli-identiteetti eli se, tunteeko yksilö olevansa mies vai nainen. 
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Seksuaalinen identiteetti on puolestaan yksilö- ja kulttuurihistoriallisesti muodostunut 

konstruktio, jonka avulla yksilö hahmottaa toteutuvan seksuaalisuutensa. Seksuaalinen 

identiteetti voi esimerkiksi olla hetero- tai homoseksuaalinen, mutta joskus se voi olla 

myös mutkikkaampi kokonaisuus, eikä puhtaasti sovi kummankaan käsitteen alle. (Lehto 

& Kovero 2010: 17–18.) 

 

Judith Butlerin Gender Troublea (1990) pidetään queer-teorian perustavan teoksena. 

Butler kritisoi tutkimuksessaan yleistä käsitystä siitä, että esimerkiksi jokin tietty 

ihmisryhmä määritellään naiseksi ja unohdetaan sukupuolen ja seksuaalisuuden normien 

olevan historiallisesti muuttuvia. Ruumiillinen ulottuvuus ei ole ihmisen määrittelyssä 

ainut ulottuvuus, vaan sukupuoli on myös ihmisen ja yhteisön tuotos ja esitys, 

performatiivi. Sukupuolta luodaan, esitetään ja pidetään yllä sosiaalisessa elämässä. 

Pyrkimyksenä teorialla on kyseenalaistaa käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja 

identiteeteistä sekä tuoda marginaaliin kuuluvien äänet esiin. (Vänskä 2006: 34–38.) 

 

Suomessa queer-tutkimusta edustaa esimerkiksi Sanna Karkulehto, joka väitöskirjassaan 

tutkii heteronormatiivisuutta kyseenalaistavia, Finlandia-palkittuja teoksia. Vaikka 

teokset on hyväksytty suomalaisen kirjallisuuden kaanoniin, käsitellään niissä queeriutta 

edelleen vain vihjaillen. Queerius on kirjoissa läsnä, mutta teosten vastaanotossa ja 

julkisessa käsittelyssä queer nostetaan näkyviin vain silloin, kuin se koetaan sopivaksi. 

(Karkulehto 2007.) Queer-tutkimuksen yhdistäminen saamelaistutkimuksen kenttään ei 

ole uusi tapa lähestyä asioita. Esimerkiksi Sanna Valkonen lähestyy saamelaisuuden 

diskursseja queer-tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen kohteena ei ole sukupuoli, vaan 

Valkonen tarkastelee saamelaista etnisyyttä ja sen rakentumista. Kuten sukupuolikin, 

etninen identiteetti on yhteiskunnallisesti tuotettua, erilaisten performatiivien diskurssi ja 

luonnolliseksi mielletty identiteetti. Queer-teoria antaa näkökulmaa etnisyyteen, ja sen 

avulla Valkonen tarkastelee vallan toimintaa saamelaisten kollektiivisen ja 

yksilösubjektiuden muodostumisessa ja ylläpitämisessä. (Valkonen 2009: 43–45.) 

 

Puhuttaessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ryhmänä käytetään usein 

kirjainlyhennettä HLBTIQ. Kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sanoista homot, lesbot, 

biseksuaalit, trans-ihmiset, intersukupuoliset ja queerit. Kirjainlyhenteestä on eri versioita 

riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. (Seta ry 2014.) Koen kuitenkin 

kirjainlyhenteellä puhumisen vaikeaksi. Aineistossa käytettiin käsitettä queer 
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kääntämättä sitä miksikään suomenkieliseksi termiksi, ja tunsin sen itsekin 

luontevimmaksi sanaksi kuvaamaan haastateltuja. Käsitän tutkimuksessani sanan queer 

koko kirjavan, normeja rikkovan HLBTIQ-kansan kattoterminä, katsomatta 

seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen. Käsitän queerien olevan perinteisiä normeja 

kyseenalaistavia ihmisiä. Queer-käsitteen alle mahtuva moninaisuus näkyy Queering 

Sápmi -teoksessa, sillä haastateltavien joukkoon on valikoitunut homoseksuaalien, 

lesbojen, biseksuaalien ja trans-ihmisten lisäksi henkilöitä, jotka kokevat jollain muulla 

tavalla rikkovansa saamelaisen yhteiskunnan normeja. Esimerkkinä tästä on naispuolinen 

informantti, joka kokee rikkovansa yhteiskunnan rajoja sekä taiteensa kautta että 

sekoittamalla saamenpukuunsa miehen puvun osia, esimerkiksi koruja. Seksuaali- ja 

sukupuolinormeja vastaan kapinointi ei siis aina tarkoita ei-heteroseksuaalisuutta, vaan 

queer voi olla monella tapaa. 

 

 

1.3.2 Normit 

 

Normit kuvaavat koko yhteisön ja sen jäsenten välistä vuorovaikutusta. Tietyillä 

yhteisöillä on omat norminsa, joiden mukaan jäsenet käyttäytyvät.  Yhteisöjä voivat olla 

isot kokonaisuudet, kuten yhteiskunta ja heimo, mutta myös pienet yhteisöt, kuten perhe. 

Normien sisäistämistä yhteisössä sanotaan sosiaalistumiseksi ja niiden opettamista 

sosialisaatioksi. Käytännössä yhteisö siis kasvattaa lapset, tulevat jäsenensä, 

omaksumaan yhteisön käyttäytymissäännöt. Näitä sääntöjä ylläpidetään kohdistamalla 

yhteisön muihin jäseniin normatiivisia odotuksia.  Jotkut normit ovat niin pienestä pitäen 

sisäistettyjä, ettei niiden noudattamista valvota sanktioin, vaan jäsenten omat 

moraalikäsitykset estävät niiden rikkomisen. Normien noudattaminen vaatii normien 

sisäistämistä, ja jos sitä ei tapahdu, on niiden noudattamista valvottava erilaisin sanktioin. 

(Sulkunen 1998: 79–81.) 

 

Sosiologiassa normi viittaa sellaisiin vuorovaikutuksen muotoihin, joiden välityksellä 

yhteisö saa jäsenensä toimimaan tai ajattelemaan tietyllä säännönmukaisella ja 

yhdenmukaisella tavalla. Tämä onnistuu rangaistusten avulla. Vastoin normeja 

toimimisesta tai normien noudattamatta jättämisestä voidaan asettaa tiettyjä 

rangaistuksia; esimerkiksi liikennesääntöjen rikkomisesta seuraa sakko. Toisinaan taas 

palkinnoilla rohkaistaan toimimaan normien mukaisesti, vaikkei rangaistusta toisin 
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toimimisesta annettaisikaan. Palkintoja ja rangaistuksia kutsutaan sanktioiksi. Toisinaan 

normit eivät ole riippuvaisia yksilön toiminnasta, vaan sanktioiden kohteeksi joutuu myös 

ihmisiä, jotka eivät voi poikkeavuudelleen mitään. Heitä ovat esimerkiksi ulkonäöltään 

jotenkin poikkeavat. Toisinaan sanktioiden kohteeksi voi joutua sattumaltakin. (Sulkunen 

1998: 79–81.) Esimerkiksi Sigga-Marja Magga on tutkinut saamelaiseen käsityöhön 

liittyvien normien valvontaa, yhteisön ylläpitämää sosiaalista kontrollia (Magga 2014). 

 

Heteronormatiivisuus on ihmisten yleinen odotus siitä, että yksilö elää elämäänsä 

heterona muiden heteroiden joukossa. Hetero on yhteiskunnan normi. Tämä näkyy rivien 

välissä tiedostamattomana, ja ihmisen sanat ja teot heijastavat sitä. Heteronormi voi 

näkyä esimerkiksi erilaisissa juhlamenoissa: avioliittokin on pitkän aikaa ollut pelkästään 

heteropareille sallittu. Media on yksi tärkeä normien luoja, ja sen mainoskuvissa 

näytetään lähes aina pariskuntia, jotka noudattavat heteroihannetta. Tämä niin sanottu 

heteromelu vaientaa muut vaihtoehdot ja saa ne näyttämään luonnottomilta, oudoilta 

tavoilta elää. Jos ihminen ei näe vaihtoehtoisia mallia heteronormatiivisuudelle edes 

median välityksellä, tuntuvat nämä muut vaihtoehdot mahdottomilta ja luonnottomilta 

tavoilta elää. Tämä ajatus johtaa valikoivaan sokeuteen, jossa koko maailma näyttäytyy 

meille heteroseksuaalisena, ilman homoseksuaalisuuden vaihtoehtoa. Ympäristö voi 

huomaamattaan tai tieten tahtoen painostaa heteroseksuaalisuuteen.  (Lehtonen, Nissinen 

& Socada. 1997: 12–14.) 

 

Nykyisen länsimaisen heteroihanteen ja homouden halveksumisen katsotaan juontuvan 

1800-luvun teollistumisesta, kun työvoiman tarve oli suuri ja jokaisen oli suotavaa tuottaa 

uusia jälkeläisiä työvoimaksi. Homoseksuaalit eivät toteuttaneet tätä odotusta. (Majuri 

2007: 175.) Toisaalta Sandra Hagmanin mukaan miesten väliset suhteet nähtiin 1900-

luvun alussa suhteellisen viattomina, sillä niillä katsottiin olevan vähemmän haitallisia 

seurauksia kuin avioliiton ulkopuolisilla heterosuhteilla, joista saattoi seurata 

”äpärälapsia”. Hagmanin mukaan homovastainen asenne on Suomessa muodostunut 

vasta, kun Natsi-Saksasta omaksuttiin ajatus, että homoseksuaaliksi saattoi muuttua 

jouduttuaan homoseksuaalin viettelemäksi. Homoseksuaaleista tuli vaarallisia, 

homoseksuaalisuutta tartuttavia rikollisia, ja jokainen mies oli vaarassa joutua heidän 

uhrikseen. Miesten väliset homoseksuaaliset teot ja suhteet menettivät viattomuutensa. 

Heistä muodostui kansallinen häpeätahra, ja homoseksuaalisuutta alettiin myös liittämään 

pedofiliaan. (Hagman 2016.) 
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Suomessa on lailla määrätty, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä saa syrjiä. 

Perustuslain toisessa luvussa (Perustuslaki 6 §) todetaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia 

lain edessä, eikä ketään saa ilma hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Lisäksi laissa on myös 

määrätty naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta 609/1986), ja lisäksi yhdenvertaisuuslaki (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014) 

kieltää syrjimisen ja velvoittaa viranomaiset aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta. 

Myös esimerkiksi rikoslaki, sosiaali-ja terveyslainsäädäntö, työsopimuslaki, sekä 

ulkomaiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset sisällyttävät 

yhdenvertaisuussäädöksiä. 

 

Yleisesti suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on muuttunut myönteisemmäksi. 

Homoseksuaaliset teot kriminalisoiva laki astui voimaan 1894, ja se kumottiin 1971. 

Vuonna 1981 homoseksuaalisuus poistettiin sairausluokituksesta. (Seta ry. 2016.) 

Samana vuonna tehtiin tutkimus, jonka mukaan suomalaisista 56 % ei pitänyt 

homoseksuaalisuutta hyväksyttävänä. Vuonna 1996 enää 38 % oli samaa mieltä ja vuonna 

2005 vain 20 % suomalaisista piti homoseksuaalisuutta tuomittavana. (Salomäki 2010: 

335.) Suomessa on 2010-luvulla käyty voimakasta keskustelua avioliittolain 

muuttamisesta niin, että avioliitto olisi mahdollinen myös saman sukupuolen edustajien 

välillä. Toistaiseksi homo- ja lesboparit voivat solmia rekisteröidyn parisuhteen, mikä ei 

kuitenkaan anna samaa oikeudellista asemaa kuin avioliitto: se ei esimerkiksi anna 

mahdollisuutta adoptioon ja yhteiseen sukunimeen. Nykyisessä lainsäädännössä 

ongelmana on lisäksi se, että avioitunut, sukupuoltaan muuttanut henkilö joutuu 

muuttamaan avioliittonsa rekisteröidyksi parisuhteeksi. (Tahdon2013: 1.) Aktiivisen 

kampanjoinnin jälkeen eduskunta kuitenkin hyväksyi avioliittolain muuttamisen, ja uusi 

laki astuu voimaan 1.3.2017. (156 / 2015.) 

 

Pohjoismaista Suomi oli viimeinen, joka hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain. Ruotsissa 

ja Norjassa avioliittolait uudistettiin vuonna 2009. Molemmissa oli aiemmin 

rekisteröidyn parisuhteen kaltainen käytäntö samaa sukupuolta oleville. Norjassa muutos 

koski myös adoptio-oikeutta, mutta Ruotsissa adoptio-oikeus saatiin jo vuonna 2003. 

Islannissa uudistettu avioliittolaki astui voimaan 2010 ja Tanskassa 2012, ja jo aiemmin 
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mahdollinen adoptio-oikeus pysyi ennallaan molemmissa maissa. (Tahdon2013: 3.) 

 

Venäjällä samaa sukupuolta olevien suhteet eivät ole olleet rikos vuoden 1993 jälkeen, ja 

sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistui vuonna 1991. Kansainvälisen seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjen järjestön Ilga-Europen mukaan Venäjä oli vuonna 2012 

Euroopan huonoin maa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Maa on järjestön mukaan 

muuttunut vanhoillisempaan suuntaan, eivätkä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä 

vastaan tehdyt väkivallanteot ja muut ihmisoikeuden loukkaukset ole rangaistavia. 

Tilannetta on pahentanut vuonna 2013 voimaan astunut niin sanottu homopropaganda-

laki, joka kieltää ei-perinteisten seksuaalisten suhteiden ”propagandan” alaikäisille sakon 

uhalla. Lain mukaan homoseksuaalisia suhteita ei saa esittää alaikäisille positiivisella tai 

kiinnostavalla tavalla. On myös kiellettyä rohkaista homoseksuaalisuuteen ja luoda 

käsitystä siitä, että homoseksuaaliset suhteet olisivat tasavertaisia heterosuhteiden kanssa. 

Laki on syrjivä ja rajoittaa ilmaisun-, järjestäytymis- ja kokoontumisvapautta. (Maahan-

muuttovirasto 2015: 2–5.) Tämän perusteella Venäjän saamelaisten puuttuminen 

Queering Sápmi -projektista on ymmärrettävää. 

 

Norjan saamelaiskäräjät näyttäisivät olevan edelläkävijöitä HLBTIQ-asioissa, sillä se 

on laatinut toimintasuunnitelman tasa-arvon edistämiseksi. Siihen käräjät sisällytti 

suvaitsevaisuuden edistämisen eri seksuaalisia suuntauksia kohtaan sekä yleisen tasa-

arvon kehittymisen. Käytännössä apurahoja suunnataan tavoitteita tukeviin hankkeisiin, 

ja avustusten kautta saamelaiset seksuaalivähemmistöjen tilanne saa näkyvyyttä. 

(Sametinget 2015b.) Esimerkiksi Queering Sápmi sai tukea Norjan saamelaisnuorten 

järjestön Noereh!:in kautta. Lisäksi saamelaiskäräjien edustaja Henrik Olsen piti 

puheen Karasjoen Sápmi Pride -tapahtumassa. Olsen kiinnitti huomiota asian ympärillä 

velloneeseen hiljaisuuteen ja miesten ahtaaseen rooliin. Hän kertoi saamelaiskäräjien 

suunnitelmasta tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Olsen puhui 

lisäksi tavoitteesta luoda saamelaisyhteiskunta, jossa kaikilla on samat oikeudet, 

velvollisuudet ja mahdollisuudet. (Sametinget 2015a.) Teemaan liittyvää keskustelua 

on käyty myös taiteen kautta ja nuorisopalstoilla, esimerkiksi Norjan saamelaisessa Š-

lehdessä. 

 

Ruotsissa edistykselliseksi voi katsoa sen, että saamelaiskäräjien kokouksen puhe-
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mieheksi on valittu Stefan Mikaelsson, joka on mukana Queering Sápmin haastat-

teluissa ja joka on puhunut mediassakin avoimesti queer-asioista. Hänen edustamansa 

puolue, Min Geaidnu, on ottanut ohjelmaansa mukaan syrjinnän ehkäisemisen, mukaan 

lukien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan. (Min Geaidnu 2016) Myös 

Ruotsin saamelaiskäräjät ovat laatineet lähinnä sukupuolten tasa-arvoon keskittyvän 

suunnitelman jo vuonna 2003, mutta suunnitelma koskee vain saamelaiskäräjien sisäistä 

työtä (Sametinget 2016). Kannustusta muuhun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä 

tukevaan toimintaan en löytänyt. 

 

Toistaiseksi Suomen saamelaiskäräjillä ei ole vastaavanlaista suunnitelmaa kuin 

Norjassa. Työnantajana saamelaiskäräjät on kuitenkin työnantajana velvoitettu 

laatimaan henkilöstöä koskevan yhdenvertaisuussuunnitelman (Saamelaiskäräjät B.) 

Myös Suomen Saamelaiskäräjien edellisen vaalikauden jäsen ja hallituksen edustaja 

Anna Morottaja on ollut edustamassa Saamelaiskäräjiä Karasjoen Sápmi Pride -

kulkueessa (Saamelaiskäräjät C). Hän on mukanaQueering Sápmi -teoksessa, jossa 

mukana on myös Saamelaisneuvostossa vaikuttanut saamelaispoliitikko ja teatteri-

ohjaaja Pauliina Feodoroff. Suomen puolella keskustelu on vasta avautumassa, ja 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolustus onkin toistaiseksi merkinnyt vain 

muutamien ihmisten esiinmarssia sekä uutisointia Sápmi Pride -tapahtumista.  

Erityisesti helmikuussa 2016 Skábmagovat-festivaaleilla ensi-iltansa saanut 

dokumenttielokuva Sparrooabbán – Me and my Sister  toi asian julkisuuteen. 

Dokumenttielokuva kertoo ohjaaja Suvi Westin pikkusiskosta, joka on sparronisu, 

naisen kanssa asuva nainen. Elokuva käsittelee lesbouden ja saamelaisuuden välistä 

suhdetta. Suvi West toteaa, että jos keskustelu homoseksuaalisuudesta Suomessa on 

jälkeenjäänyttä, niin pohjoisessa homoseksuaalisuus on tabu, eikä keskustelua käydä 

(Lapin Kansa 24.1.2016). 

 

Suomen saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston suvaitsevaisuutta ja saamelaisnuorten 

identiteettiä käsitelleessä konferenssissa on myös sivuttu seksuaalisuuden ja 

sukupuolisuuden moninaisuutta. Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Niila Rahko 

kommentoi, että ensisijaisen työn alla on kulttuurisen ja kielellisen jatkumon 

turvaaminen. Muut asiat, kuten saamelaiset seksuaalivähemmistöt, ovat jääneet 

toistaiseksi vähemmälle huomiolle, vaikka nuorisoneuvosto pitääkin asiaa tärkeänä. 

(Rahko 2014.)  



19 
  

 

 

1.3.3 Two spirited ja bonju 

 

Suomen saamelaisnuoret raportoivat Queering Sápmi -projektin tuloksista 

nettisivuillaan. Blogikirjoituksessa kerrotaan Queering Sápmi -näyttelyn 

avajaisseminaarista sekä seminaarin työpajoissa käydystä keskustelusta. Seminaarissa 

oltiin yleisesti sitä mieltä, että on tehtävä henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä asenteellisia 

ja konkreettisia muutoksia, jotta queer-saamelaisten tila paranisi. Lisäksi tärkeänä 

pidettiin myös queer-kielen kehittämistä sekä turvallisten kohtaamispaikkojen luomista, 

jotta vertaistuki onnistuisi. Vanhojen, jo unohtuneiden queer-ilmausten etsiminen on 

tarpeen, jotta henkilö voi kertoa myös saamenkielisin sanoin, kuka ja millainen on. 

Kielen dekolonisaatio ja queer-tarinoiden vaaliminen on tarpeen, jotta queer-

saamelaiset voivat olla osa yhteisöä. (Suoma Sámi Nuorat -blogi.) 

 

Kielen dekolonisaatio nostaa esiin kysymyksen saamelaisista queer-nimityksistä sekä 

siitä, millaisia ovat olleet seksuaalisuuden ja sukupuolen käsitteet ja tavat ennen 

kolonisaation ja erityisesti kristinuskon saapumista saamelaisalueelle. Nykyisten ja 

historiallisten seksuaalisten identiteettien yhteyttä ja samankaltaisuutta ei voida pitää 

itsestään selvänä. Kun tutkitaan seksuaalisuutta eri aikakausina, törmätään erilaisiin 

seksuaalisiin tapoihin, mutta myös erilaisiin sosiaalisiin ja tunnetasoa koskeviin 

merkityksiin, joita näille tavoille on annettu. Asioille on eri aikoina, eri paikoissa ja eri 

konteksteissa ollut omat merkityksensä ja nimityksensä. Näihin eivät välttämättä 

yksiselitteisesti sovi nykyiset länsimaiset käsitteet. Seksuaalisuuden menneisyyden ja 

nykyisyyden epäsuhdan lisäksi on otettava huomioon myös kulttuurierot. 

Seksuaalisuuden ja kulttuurierojen vertaileva tutkimus ei vain tuota tietoa muista 

kulttuureista ja menneisyydestä, vaan tämä tieto voi vaikuttaa myös siihen, miten 

suhtaudutaan nykyaikaisiin, länsimaisiin seksuaalikäsityksiin.  Entisten seksuaalisten 

tapojen selvittäminen on tapa kiistää vastakkainasettelua hetero- ja homo-

seksuaalisuuden välillä, jonka vuoksi homoseksuaalisuus on käsitetty moraalisesti, 

psyykkisesti ja emotionaalisesti huonompana kuin heteroihanne. (Wallace 2006: 249–

250.) 
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Vertaileva kulttuurienvälinen tutkimus seksuaalisuudesta on suunnannut antropologien 

katseen alkuperäiskansoihin. Esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa 

näkyy homoseksuaalisuuden historian muuttuminen heteronormatiivisuuden historiaksi. 

Uuden ajan alussa valtaapitävien asemaa pyrittiin pönkittämään myös uskonnon avulla, 

ja kristinuskon käsitystä seksuaalisuudesta levisi myös siirtomaiden alkuperäisten 

asukkaiden pariin. Uuden ajan eurooppalaiset pitivät intiimejä suhteita avioliiton 

ulkopuolella syntinä ja luonnottomina, ja monissa maissa tällainen suhde oli myös rikos. 

Kristinuskon saapuminen Amerikan mantereelle merkitsi sitä, että myös käsitys homo-

seksuaalisuuden tuomittavuudesta levisi. Seksuaalisen monimuotoisuuden katsottiin 

olevan yksi syy sille, miksi eurooppalaiset katsoivat olevansa oikeutettuja vainoamaan ja 

alistamaan alkuperäiskansoja. Antropologisessa tutkimuksessa 1980- ja 1990-luvuilla 

näkyi yleinen pohdinta homoseksuaalisuuden sosiaalisesta hyväksynnästä, ja esiin tuotiin 

heteronormatiivisuuden kyseenalaistavia havaintoja. Tuolloin tehtiin muun muassa 

huomioita siitä, kuinka homosuhteet saattoivat eri kulttuureissa merkitä muutakin kuin 

vain romanttista suhdetta; ne saattoivat esimerkiksi olla osa aikuistumisriittiä. (Wallace 

2006: 250.) 

 

Alkuperäiskansojen seksuaalisuutta on kyseenalaistamatta tulkittu länsimaisen kahden 

sukupuolen järjestelmän avulla ja heteroseksuaalisuuden kautta. Esimerkiksi Amerikan 

alkuperäiskansoissa on mahdollisuus myös muiden sukupuolien olemassaoloon. Euroop-

palaisten muuttajien kertomat berdache-kertomukset olivat kuuluisimpia kuvauksia 

seksuaalisesta monimuotoisuudesta Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa. Ber-

dachet olivat sukupuoleltaan määrittelemättömiä ihmisiä, ja alkuperäinen arabian sana 

berdaj viittaakin naiselliseen mieheen. Joidenkin kertomusten mukaan berdachet tekivät 

naisille kuuluvia töitä ja heidät eristettiin miesten yhteisöstä, toisten lähteiden mukaan he 

olivat jousiampujia sekä voimakkaampia ja pidempiä kuin muut miehet.  Ristiriitaiset 

kuvaukset antavat viitteitä siitä, että berdache-ihmiset olivat arvostettuja ja että heillä oli 

oma tehtävä yhteisöissään. (Wallace 2006: 253.) 

 

Nykyisin keskustellaan myös berdache-termin käytöstä ja kansojen omien käsitteiden 

esiin tuomisesta. Käsitteen on katsottu olevan alentava ja kolonisaation sävyttämä nimike, 

jolla on haluttu kuvata epänormaalia seksuaalisuutta länsimaisesta näkökulmasta. Termi 

two spirited, kaksihenkinen, on nykyään katsottu olevan korrektimpi ilmaus. Se on 

alkuperäiskansojen queerien monesti käyttämä termi, jolla haetaan dekolonialisoivaa 
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otetta. Ajatuksen mukaan kaksihenkisten ihmisten asema yhteisössä tulee palauttaa 

ennalleen. Toisaalta kaikki eivät ole hyväksyneet termin käyttöä, sillä sen ei katsota 

kuvaavan kaikkien heimojen käsityksiä ja on vieraskielinen nimitys. Silti termiä 

käytetään eri alkuperäiskansojen queerien yhdistämisessä. (Medicine 2002.) Amerikan 

alkuperäiskansat ovat aktiivisesti toimineet queer-ihmisten näkyviin tuomisessa ja 

vanhojen käsitteiden haltuunotossa. Two spirited -käsitteen suosiosta kertoo sekin, että 

myös alkuperäiskansaan kuulumattomat ovat alkaneet viljellä termiä. (Cameron 2005: 

123–124.)  

 

Two spirited -käsite on myös saamelaisille queereille tuttu. Heidän keskuudessaan 

ajatellaan, että myös entisaikojen saamelaisessa kulttuurissa seksuaaliset ja sukupuoliset 

käsitykset ovat mahdollisesti olleet erilaisia. Heidän mukaansa seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat voineet olla esimerkiksi shamaaneja. (Løvold 

2014: 61.) Two spirited -käsite esiintyy myös Sparrooabbán-elokuvassa, ja Queering 

Sápmin haastattelluista osa on selvästi kuullut ilmiöstä. Lisäksi Sparrooabbán vaalii jo 

nimellään saamenkielistä nimitystä: pohjoissaamenkielinen sana sparro tarkoittaa 

kaksihaaraista puuta tai tukipuuta, ja sparronisu naisen kanssa asuvaa naista. 

(Valomerkki 2016). Løvold esittelee tutkimuksessaan käsitteen bonju, kiero, jota 

Queering Sápmissakin mukana oleva Lemet käyttää kuvaamaan itseään. Bonju on suora 

käännös Norjan kielen termistä skiev, jota yleisesti käytetään korvaamaan termi queer. 

Løvoldin mukaan on tärkeää, että queer-saamelaisille on nimitys myös heidän omalla 

kielellään, sillä nimitys tuo ryhmän olemassa olevaksi. Saamelaisten queerien historia 

alkaa siitä hetkestä, kun heidät huomioidaan olemassa olevana ryhmänä, jolla on nimi. 

Kun saamelainen queer pystyy käyttämään saamenkielistä nimitystä itsensä 

kuvaamiseen, tulee hän tunnistetuksi sekä saamelaisiin että queereihin kuuluvana. Kuten 

two spirited -termiäkin, tulee myös bonju-käsitteen soveltavuutta arvioida kriittisesti: 

sopiiko suora käännös norjasta saamelaiseen kulttuuriin, ja millaisia kytköksiä sanalla on 

länsimaisiin sukupuoli- ja seksuaalisuuskäsityksiin? (Løvold 2014: 64–65.) 

 

 

1.3.4 Hyvinvointi 

 

Hyvinvointi on laaja käsite, mutta yleisesti puhutaan siitä, millaisiksi ihminen kokee 

voimavaransa ja tarpeensa ja kuinka hän huolehtii näiden sopusoinnusta. Elämän 
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turvalliseksi kokeminen, arjessa itsenäisesti toimiminen, sosiaalinen selviytyminen, 

terveys sekä tuen ja avun saanti ovat osia hyvinvoinnin käsitteestä. Myös elämän 

mielekkääksi kokeminen, mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja osallisuuden kokemus 

ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä osa-alueita. Hyvinvointiin vaikuttavat lisäksi 

elinolot, työ, toimeentulo ja sosiaaliset suhteet. Yhteiskunnan peruspalvelut pyrkivät 

mahdollistamaan hyvinvoinnin elämän eri tilanteissa sekä ehkäisemään ongelmia niin 

yksilötasolla kuin yhteisöissäkin. Samalla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja 

tukemaan ihmisten omatoimisuutta. Jokaisella kulttuurilla on omat erityispiirteensä, 

kun on kyse siitä, kuinka hyvinvointia koetaan ja mistä asioista hyvinvointi kumpuaa. 

(Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Pohjola 2013: 18–20.)  

 

Naisen aseman on katsottu kertovan yhteisön yleisestä hyvinvoinnista. Rauna Kuokkanen 

on kirjoittanut saamelaisista myyteistä kolonisaation ylläpitäjinä ja pohtii myös 

saamelaisiin naisiin kohdistuvaa vahvan naisen myyttiä. Ajatus vahvasta saamelais-

naisesta on kuva, jota saamelaiset itse ylläpitävät, ja joka on peräisin 1970-luvun etno-

poliittisesta heräämisestä ja tarpeesta erottua ja luoda eroja valtayhteiskuntaan. Yksi 

näistä oli luoda ihanne matriarkaalisesta yhteiskunnasta ja saamelaisesta naisesta, joka ei 

länsimaisten sisariensa tavoin ollut sorrettu. Kuokkasen mukaan saamelaisnaiset ovat 

todellisuudessa alemmassa asemassa suhteessa saamelaismiehiin, ja tämä asetelma on 

kolonialismin ja länsimaisen patriarkaalisen sosiaalisen ja kulttuurisen järjestelmän 

tuotosta. Myytti on enemmänkin ihanne kuin todellisuutta vastaava kuva.  Patri-

arkaaliseksi muodostuneessa yhteiskunnassa myytti on kääntynyt naisten asiaa ajavia 

saamelaisnaisia vastaan: Niin kauan kun tämän näkyvän ja kuuluisan myytin ajatellaan 

olevan totta, ei naisten asemassa nähdä parannuksen tarvetta. Alistamisen tavat 

kytkeytyvät toisiinsa etenkin institutionaalisella ja rakenteellisella tasolla. (Kuokkanen 

2007: 144–145.) 

 

On esitetty arvioita siitä, onko poronhoidon murros 1950-luvulla moottorikelkan 

tulemisen jälkeen muuttanut sukupuolirooleja perinteisestä. Ainakin sukupuolten välinen 

työnjako on muuttunut. Outi Jääskön mukaan naiset ovat entistä vähemmän näkyvissä 

poronhoidossa, vaikka elävätkin poronhoitajan elämää. Heidän tekemänsä työnsä ei näy 

paliskuntien tilastoissa, he eivät ole esillä paliskuntien hallituksissa ja usein naisten 

tekemä työ poronhoidon parissa on näkymätöntä ja vähemmän arvostettua. Eniten 

mukana he ovat töissä, joissa tarvitaan paljon työvoimaa, kuten vasanmerkkauksissa, tai 
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kotona tehtävissä töissä, kuten kotiporojen hoitamisessa, paperitöissä ja lihan-

jalostuksessa. (Jääskö 1998: 20–21.) Saamelaiset poronhoitajanaiset itsekin huomaavat 

eron sukupuolten välillä, eivätkä näe itseään yhtä oikeana poronhoitajana kuin miehet. 

Osa poronhoitajanaisista määrittelee itsensä enemmän koti-ihmiseksi, äidiksi ja 

käsityöläiseksi. Toisaalta naiset voivat määrittää itsensä myös yhdeksi pojista, joka 

miesten lailla pärjää porotöissä. Tämä kertoo siitä, kuinka miehet määritellään ylemmiksi 

ja osaavammaksi porotöissä, ja on tavoiteltavaa pystyä työskentelemään samalla tavalla 

kuin he. (Saijets 2000). 

 

Toistettu tarina vahvasta ja itsenäisestä, tasa-arvoisessa asemassa olevasta 

saamelaisnaisesta osoittaa, kuinka kolonialismin vaikutuksia edelleen kielletään. Ehkä 

joskus ennen kolonialismin vaikutusta myytti on ollut totta, ja se on otettu saamelaista 

voimauttavaksi kuvaksi. Nykypäivänä saamelaisnainen on kuitenkin samanlaisessa 

asemassa kuin valtayhteiskunnan sisarensa. Sen lisäksi, että saamelaisnaiset ovat ali-

edustettuja historiankirjoissa, asia näkyy myös esimerkiksi poronhoidon nykyajan 

rakenteissa: Nykyaikana poroelinkeino keskittyy lihan tuotantoon, joka perinteisesti on 

miesten työtä, kun taas perinteisesti naisten työksi mielletty pehmeä duodji ja muut 

jalostustehtävät ovat marginaalisia mainintoja poroelinkeinosta puhuttaessa. Samoin 

saamelaisten etnopoliittisesta liikkeestä puhuttaessa naisaktivistit ovat unohdetussa 

asemassa. Myös se unohdetaan helposti, että saamelainen naisliike on työskennellyt 

kielen ja kulttuuriperinnön elävöittämisen ja säilyttämisen puolesta.  (Kuokkanen 2007: 

144–145.)  

 

Toteutettaessa hyvinvointipalveluja esimerkiksi saamelaisille on tärkeää ymmärtää 

kulttuurista ja paikallista erityisyyttä osana hyvinvointia, jotta palveluista tulisi 

mahdollisimman toimivia. (Heikkilä ym. 2013: 18–20) Järjestöt ovat olleet tärkeitä 

saamelaisten palvelujen kehittäjiä 1940-luvulta lähtien. Esimerkiksi Lapin sivistysseuran 

tehtävänä oli edistää pohjoisten ihmisten terveydentilaa ja levittää lapinkielistä 

kirjallisuutta. Kolmas sektori on ollut keskeisessä asemassa järjestölähtöisen 

auttamistyön kehittämisessä, saamenkielisten palvelutarpeiden näkyväksi tekemisessä ja 

kulttuurisensitiivisyyden edistämisessä. Järjestöjen toimintatavat eivät ole jäykkiä, ja 

toimijat tuntevat kulttuurin ja paikalliset erityispiirteet, mikä mahdollistaa 

käyttökelpoisten toimintamallien luomisen ja näkyvien tulosten saavuttamisen 



24 
  

kulttuuristen erityispiirteiden ehdoilla. (Heikkilä ym. 2013: 92–94). Esimerkkinä kolman-

nesta sektorista on Suomen saamelaisten keskuudessa toimiva sosiaali- ja terveysalan 

järjestö SámiSoster ry. Vuodesta 1997 alkaen se on ehtinyt kehittää lukuisia sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan hankkeita, joiden tulokset ovat siirtyneet kuntien tuottamana osaksi 

jatkuvaa toimintaa. (Heikkilä ym. 2013: 93.) 

 

Queer Sámit jatkaa saamelaisten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien järjestöjen 

listaa. Järjestö perustettiin vuonna 2014 Kiirunassa järjestetyn, historian ensimmäisen 

Sápmi Pride -tapahtuman yhteydessä. Queer Sámit on tarkoitettu saamelaisille, jotka ovat 

homoseksusaaleja, biseksuaaleja, transihmisiä, queereja ja interseksuaaleja. Yhdis-

tyksellä ei ole sidoksia poliittisiin tai uskonnollisiin liikkeisiin. Tavoitteena on työsken-

nellä avoimen Sápmin ja saamelaisen yhteiskunnan puolesta. Järjestö pyrkii auttamaan 

heitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen seksuaalisen suuntauksen tai sukupuoli--

identiteetin vuoksi. Lisäksi tarkoitus on edistää tutkimusta sekä informaation levittämistä 

homo -ja biseksuaalisuudesta, transgender-ihmisistä ja elinoloista HBTQI-saamelaisille 

saamelaisalueella ja maissa, joihin saamelaisalue ulottuu. Tavoitteena on myös aloittaa ja 

ylläpitää yhteyksiä samanlaisiin järjestöihin sekä luoda tilaa queer-saamelaisille myös 

muissa HLBTIQ-yhteisöissä. (Queer Sámit 2015.) 

 

Yleisesti yksilön hyvinvoinnissa on tärkeää myös seksuaalinen ulottuvuus. Asiallisen 

tiedon saanti oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja suojelemiseksi on oleellista. 

Yksilöllisten erojen ja elämän myötä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen on 

hyödyllistä niin yksilölle, kasvattajille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisillekin. Turvallisuus ja hyväksytyksi tulemisen tunne edistävät seksuaalista 

hyvinvointia. (THL 2016a.)  Seksuaalinen terveys ei ole pelkkää sairauden tai vaivan 

poissaoloa, vaan se on fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

tila suhteessa seksuaalisuuteen. Positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen 

turvaa hyvää seksuaaliterveyttä, kun taas pakottaminen, riisto ja väkivalta uhkaavat sitä. 

(Väestöliitto 2015.) 

 

Seksuaali-ja sukupuolivähemmistöille eniten tukea kaivataan mielenterveyden alalla. 

Oman seksuaali-identiteetin ja seksuaalisuuden löytäminen ja hyväksyminen on tärkeää 

mielenterveydelle. Salailu ja yhteiskunnan tuomitseva ilmapiiri aiheuttavat ahdistusta, ja 

esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on enemmän mielenterveyden 
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häiriöitä, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, stressiä, levottomuutta sekä 

itsemurhaan liittyviä ajatuksia ja tekoja kuin heteroseksuaalisilla nuorilla. Seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat erimuotoista syrjintää, mikä 

vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. (Alanko 2014: 54–56.) 

 

 

1.4. Tutkimuskysymys 

 

Pro gradu -työni saamelaisista seksuaalivähemmistöistä käsittelee queer-saamelaisten 

elämää suhteessa saamelaisiin yhteisöihin. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaiset ovat queer-saamelaisten pärjäämisen edellytykset Queering 

Sápmi -teoksen mukaan? 

2. Millaisia normeja Queering Sápmi -teoksen haastattelut tuovat esiin 

saamelaisista yhteisöistä? 

3. Millaisia ratkaisuvaihtoehtoja yksilöt toteuttavat ristiriitatilanteessa, 

joka aiheutuu yhteisön normien rikkomisesta ja miten yhteisö tähän 

reagoi? Millaisia käyttäytymisnormeja nousee esiin? Mitkä asiat 

ohjaavat erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin? 

 

Käsittelen tutkimuksessani kysymyksiä siitä, voiko saamelaisalueella elää queerina ja 

onko saamelaisessa yhteiskunnassa tilaa muille vähemmistöille. Millaista 

problematiikkaa esiintyy saamelaisissa perinteissä suhteessa queereihin? Kuinka 

esimerkiksi saamenpuku, gákti, viestittää normeja yhteisöstään? Mikä koetaan Sápmissa 

haastavana ja onko olemassa yksiselitteistä seksuaalipakolaisuutta, eli seksuaalisen 

suuntautumisen vuoksi muuttavia, suvaitsevaisempaa ilmapiiriä etsiviä ihmisiä? 

Millaisena queerien hyvinvointi näyttäytyy ja mitä queerit kertovat koko yhteisön tilasta? 
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2 NORMIT JA NIIDEN SÄRÖT 

 

Haastattelujen ristiriitakohdat rakentuvat normien rikkomisen ympärille. Kertomusten 

konfliktitilanne aiheutuu, kun haastatellut rikkovat normeja, ja arviota tilanteesta käydään 

yhteisön arvojen sekä omien sisäistettyjen arvojen kanssa. Saamelaisuuden normeja 

mietittäessä on huomioitava, että saamelaiset eivät ole yksi, tietynlaista elämää edustava 

kansa. Yhteisestä etnisyydestä huolimatta vaikutteet eri alueilla ovat vaihdelleet 

paljonkin. Yleisiä saamelaisia normeja ei myöskään esimerkiksi Ingerin mukaan ole 

olemassa: 

 

Monille on esimerkiksi selvää, että naiset huolehtivat lapsista sillä aikaa kun 

miehet ovat porometsällä. Mutta nämä normit eivät ole saamelaisia, vaan 

poronhoitajien normeja. Saamelaisiahan on monissa paikoissa. Uumajan ja 

Tukholman homogeenisessä saameryhmässä on täysin erilaiset normit kuin 

poronhoitoalueella. Mitä normit tulevat koskemaan queer-saamelaisia, 

joista ehkä nyt tulee eräänlainen ryhmä? En usko, että on mitään erityistä 

saamelaista normia olemassa. 

Inger 

 

Tulkittaessa haastatteluja onkin huomioitava henkilön oma elinympäristö. Osa kertoo 

avoimesti ympäristöstään, alueensa elinkeinoista, uskonnon vaikutuksesta, osa taas ei 

avaa historiaansa tai kasvuympäristönsä saamelaisuutta sen enempää. Osa on kasvanut 

Sápmin ulkopuolella, ja Sápmissa kasvaminenkaan ei johda automaattisesti 

saamelaisessa yhteisössä elämiseen. Haastatteluissa ovat nähtävissä siis myös koko laajan 

alueen ilmiöt, välillä tarkentuen saamelaisiin yhteisöihin. Onkin mahdotonta luonnostella 

mitään yleistä sääntöä kuvaamaan queer-saamelaisten elämää. Olen tässä luvussa 

nostanut esille ne eniten näkyviin tulleet normit, jotka haastateltujen mielestä ovat 

pönkittämässä saamelaisyhteisöjen heteronormatiivisuutta. 

 

Giertsen kirjoitti jo vuoden 2003 artikkelissaan saamelaisten yhdenmukaisuuden 

paineesta, jolloin erottuminen ryhmästä homoseksuaalina voi olla todella vaikeaa. 

Yhdenmukaisuudella halutaan jolla halutaan suojella saamelaista yhteisöä ja 

ryhmäidentiteettiä. (Grønningsæter & Nuland, 2009: 27.) Valkosen (2009) mukaan 

yhdenmukaisen kuvan luominen on ollut tärkeä väline saamelaisuuden tuomisessa 

poliittiseksi toimijaksi. Jotta saamelaisuus on pystytty näkemään yhtenä, poliittisesti 

määrätietoisena toimijana, on tämä vaatinut sen, että saamelaiskulttuuria on 

essentialisoitu. Essentialisointi perustuu ajatukseen, että asioilla, esimerkiksi 
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saamelaiskulttuurilla, on jokin sisäänrakennettu olemus ja sisältökriteereitä, jotka tekevät 

saamelaisesta kulttuurista sen, mikä se on. Nykyisessä saamelaispolitiikassa korostetaan 

poronhoitoa, saamen kieltä ja saamelaisten erityistä luontosuhdetta. 

 

Yhdenmukaisuus näyttäytyy yhtenä tiedostamattomana ja vahvana normina, jonka 

rikkomisen ajatellaan olevan haitaksi yhteisölle. Ehkä oletetaan edelleen, että yhtenäistä 

normistoa noudattamalla kansa olisi uskottavampi poliittisella kentällä. On tärkeää, että 

saamelaisista voidaan puhua yhtenä kansana, mutta liiallinen yhtenäisyyden 

korostaminen voi myös hajottaa yhteenkuuluvuutta. Esimerkiksi Ana miettii, kuinka 

saamelaisten sisäinen heterogeenisyys nähdään uhkana: 

 

Luulen, että queerit ja genustietoiset ihmiset voivat aiheuttaa pelkoa siitä, 

että saamelaiskulttuuri segregoituisi entisestään. Ehkä ei ole hyvä asia, että 

tulee vielä yksi seikka hajottamaan saamelaiskulttuuria. 
Ana 

 

Ana näkee saamelaiset jo ennestään heterogeenisenä, jakautuneena ryhmänä, ja queerit ja 

genustietoiset (genus eli sosiaalinen sukupuoli) nähdään lisärasitteena, joka rikkoo 

saamelaisten rivejä. Tim katsoo, että normien rikkojista ei pidetä, sillä he joidenkin 

mielestä pilaavat idyllisen kuvan saamelaisista: 

 

Itse asiassa hehän pelkäävät näyttää sitä, mitä saamelaisten keskuudessakin 

on, nimittäin erilaisuutta. He ovat ahdasmielisiä ja haluavat näyttää 

pelkästään täydellisen kuvan Sápmista. Heidän maailmassaan 

homoseksuaalisuus ei ole normaalia. Mutta ei ole hyväksyttävää osoittaa 

avoimesti, ettei hyväksy minua. 

Tim 

 

Myös Sparrooabbán-elokuvan ohjaaja Suvi West joutui pohtimaan, onko oikein tehdä 

dokumenttia, jossa saamelaisia kritisoidaan ja yhteisön huonoja puolia tuodaan esiin. 

Hankalien aiheiden käsittelyä saamelaiskulttuurissa vaikeuttaa ajatus siitä, että koska 

saamelaisuudesta tiedetään muualla niin vähän, olisi parempi kertoa yleisesti vain 

positiivisista asioista. West on kuitenkin sitä mieltä, että vaikka yhteisön imago kärsisi, 

seuraa keskustelusta hyvääkin. (Nyt-lehti 2016.) 
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2.1 Hiljaisuus, ei saa puuttua toisten asioihin, on yhteiskunnassamme tappavaa. 

  

Normien rikkomisesta seuraa aina reaktio. Näyttäisi siltä, että saamelaisessa yhteisössä 

tavallisin reaktio on vaikeneminen, joka koetaan jo käyttäytymisen normiksi. Veli-Pekka 

Lehtola (2015b: 223–228) on kirjoittanut saamelaisten vaikenemisen kulttuurista. 

Vaikeneminen on näyttäytynyt ainakin Suomen saamelaisten politiikan välineenä. 

Yleinen käsitys on, että saamelainen vaikenee erimielisyyttä osoittaakseen, ei ollakseen 

samaa mieltä. Keskusteltaessa valtayhteiskunnan edustajien kanssa saamelainen 

vaikenee, koska tietää, ettei sääsken ääni kuulu taivaaseen, eli ettei saamelaisten ääni 

loppujen lopuksi pääse kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa. Saamelainen 

vaikenee myös silloin, kun ei halua tehdä asiasta sen suurempaa ongelmaa tai suututtaa 

päätöksentekijöitä. Suomen Saamelaiskäräjiä on toisaalta moitittu päätöksestä olla 

tiedottamatta asioista ja katsottu, etteivät käräjät ole tehneet työtä kumotakseen vääriä 

väitteitä saamelaisista, jonka tuloksena käsitykset ovat jääneet elämään. Queering 

Sápmissa vaikenemista käytetään myös yhteisön sisäisessä keskustelussa. Haastattelut 

antavat kuvan siitä, millainen hinta on vaikenemisen politiikalla. 

 

Myös Løvold tuo esiin hiljaisuuden vallankäyttönä queer-saamelaisia kohtaan. 

Vallanpitäjien vaikeneminen heikentää marginaalin voimaa: kun marginaalin asioista ei 

keskustella, ei marginaalilla ole sanallisia aseita, joilla he voisivat itseään ja heitä 

koskevia asioita kuvailla. (Løvold 2014: 48.) Norjalaisen tutkimussäätiö Fafon raportin 

mukaan (Grønningsæter & Nuland 2009) hiljaisuus homojen ja lesbojen asioiden 

ympärillä näyttäisi olevan vallitsevampaa saamelaisten keskuudessa kuin norjalaisessa 

yhteiskunnassa yleensä. Saamelaiset homoseksuaalit kertoivat, että asian myöntäminen 

on ollut vaikeaa ja ettei sanoja kuvaamaan tunteita ole ollut; ikään kuin heitä olisi kielletty 

kertomasta näistä tunteista. Ristiriitaista on myös se, että vaikka asiasta vaietaan, lähtevät 

juorut liikkeelle nopeasti. Lisäksi on huomioitava, että ihmisryhmän kieltäminen 

hiljaisuudella voi ajaa syrjäytymiseen. Myöskään Oskalin mukaan saamelaisessa 

kirjallisuudessa homoseksuaalisuus ei ole näkyvissä hyvänä eikä pahana, mutta 

heteronormi näyttäytyy silti selkeästi. Tämä antaa vihjeen siitä, mikä on ainoa oikea tapa 

elää. Queerit ja vaihtoehtoiset elämäntavat tehdään kirjallisuudessa näkymättömäksi. 

(Oskal 2015: 78–79.) 
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Sparrooabbán-elokuvassa Pauliina Feodoroff kuvailee, kuinka ihmiset katosivat hänen 

ympäriltään, kun hän paljasti olevansa parisuhteessa naisen kanssa. Hän kuvaa tilannetta 

sanalla karkotus. Konkreettinen maastakarkotus ei ole nykymaailmassa virallisesti 

hyväksyttävä eikä mahdollinen käytäntö, ja erottaminen pienistäkin yhteisöistä on tarkasti 

säädeltyä. Yksilön sulkemista pois yhteisöstä voidaan kuitenkin tarkastella henkisen 

yhteisöväkivallan tapana. (Saarikoski 2006: 13.) Henkistä väkivaltaa eivät ole ainoastaan 

teot, joilla olemassaolon oikeutta loukataan ja ihmisarvoa mitätöidään, vaan henkistä 

väkivaltaa on myös tunteiden, tarpeiden ja toiveiden huomiotta jättäminen ja vastuiden 

laiminlyöminen. Myös vaikeneminen voi olla henkistä väkivaltaa. (Flinck 2006: 65.) 

Myös Løvold tuo hiljaisuuden esiin sanktiona ei toivotusta toiminnasta (Løvold 2014: 

48). 

 

Hiljaisuuden ja väkivallan suhde on monimutkainen, sillä yhteisöväkivallan yksi piirre 

on uhrin vaientaminen ja väkivallan toteuttajien näkemysten saaminen yhteisesti 

hyväksytyksi kertomukseksi. Yhteisön sosiaalinen totuus sulkee uhrin kokemuksen pois. 

Erityisen haastavaa on, jos väkivallan tekijät liittoutuvat uhria vastaan, eivätkä 

sivustakatsojat uskalla puuttua tilanteeseen, koska voivat joutua seuraavaksi kohteeksi. 

Tällaisissa tilanteessa väkivallan tekijöitä suojelee Saarikosken sanoin hiljaisuuden 

salaliitto. Henkinen yhteisöväkivalta on vaikea todentaa, sillä ilkeistä ja pahoista teoista 

ei jää mustelmia eivätkä väkivallan ainekset ole väkivaltaisessa yksilössä, vaan ihmisten 

välisissä suhteissa. Tämä väkivallan muoto ei poistu tekijöitä nimeämällä ja syyttämällä, 

vaan aiheuttaa lisää vihamielisyyttä. (Saarikoski 2006: 28–29, 121–124.)  

 

Haastatellut miehet mainitsevat fyysisen väkivallan naisia useammin. Samoin suorat 

uhkaukset koskivat miehiä, kun taas naiset rasittuivat enemmän ilmapiiristä ja ilkeistä 

puheista ja kuvasivat sitä tarkasti. Syrjityksi tuleminen näyttäisi olevan yleinen ilmiö 

molemmille. Fyysistä väkivaltaa kuitenkin pelätään huomattavan paljon. Haastatellut 

ovat saaneet uhkauksia, heitä on nimitelty, suljettu yhteisön ulkopuolelle, he ovat 

kokeneet ikäviä katseita ja kuulleet juoruja. Väkivaltaa on niin suoraa kuin epäsuoraakin. 

Henkinen väkivalta ja pelon ilmapiiri koskettavat monia. Henkinen väkivalta ja 

ahdistuneisuus yhdistyivät kotiseudun yhteisössä elämiseen ehkä siksi, että ajatus 

entisistä ystävistä ja tutuista muuttui uhkaavammaksi kaapista ulos tulemisen jälkeen. 

Tiiviillä yhteisöllä ja läheisillä ihmisillä on myös enemmän aseita satuttaa kuin 

ventovierailla. 
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Konkreettisen fyysisen ja sattumanvaraisen queer-vastaisen väkivallan pelko keskittyi 

puolestaan enemmän kaupunkeihin. Ann-Karinin mukaan pelko väkivallasta rajoittaa ta-

paa käyttäytyä kaupungissa: 

 

Vaikken koskaan ole kokenut homovihaa tai suoranaista uhkailua, se tuntuu 

kehossa. Minä ja Siri olemme homoja yksityisesti. Emme suutele toisiamme 

avoimesti. Kyllä meidän kehomme koskettavat toisiamme, istumme 

lähekkäin ja pidämme toisiamme kädestä, myös perheen ja kavereiden 

nähden. Se ei ole minusta epämukavaa. Mutta täällä kaupungissa on tiettyjä 

osia, joihin en halua mennä ja joissa emme voi kulkea käsi kädessä. 

Ann Karin 

 

Aluksi biseksuaaliksi ja lopulta transsukupuoliseksi tunnustautunut Chris tunsi teini-

ikäisenä olevan pakollista sopeutua muiden joukkoon, jotta välttyisi kiusaamiselta. 

Normaali tyttömäisyys tuntui olevan ehto eloonjäämiselle ja sille, että säästyisi pahan 

puhumiselta selän takana. Transsukupuolisuuden tunnustaminen saman ikäisille 

kavereille tuntui vaikeimmalta, ja heidän oli myös vaikeinta hyväksyä asia. Ilkeät puheet 

olivat näkyvin syrjinnän tapa ja näkyvin loukkaus se, etteivät kouluaikaiset kaverit 

vieläkään suostu kutsumaan Chrisiä nykyisellä nimellään. 

 

Chris kokee, että saamelaisten yhteishenki on vahva, ja toinen auttaa toista. Yhteisön 

positiivisista asioista pääsevät kuitenkin osalliseksi vain tavalliset ihmiset: jos erottuu 

jollakin tapaa joukosta, kukaan ei halua apuasi, eikä kukaan auta sinua. Erilaisia ihmisiä 

syrjitään, ja homoista keskustellaan alentavaan sävyyn. Ongelmia ei myönnetä, sillä 

juoruja pelätään. Pelot seurasivat Chrisiä uudelle paikkakunnallekin, mutta hän 

uskaltautui kuitenkin tulemaan kaapista ulos Chrisinä. 

 

Mutta silti pidättelen itseäni jollain tavalla. Pelkään, mitä ihmiset 

ajattelevat. Pelkään, että ne katsovat minua vinosti ja silleen. Mutta ehkä se 

on luonnollista, kun on ollut kiusattuna koko elämän. 

Chris 

 

Hiljaisuuden normin rikkominen saa aikaan vahvoja vastareaktioita. Yleiseen 

homokeskusteluun näyttävästi medioissa osallistunut Lemet sai kaapista ulos tullessaan 

osakseen huuteluita ja häiriköintiä, kuten oveen koputteluita ja häiriköintipuheluita, sekä 

suoria uhkauksia. Hän teki poliisille ilmoituksen kaksikymmentä kertaa. Aluksi Lemet 
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kykeni sivuuttamaan aggressiivisen käytöksen, mutta lopulta hän ei kyennyt kulkemaan 

väkijoukossa pelkäämättä: 

 

Saatoin olla ihmisten joukossa ja yhtäkkiä tunsin pelkääväni henkeni edestä. 

Minusta tuli paranoidi ja luulin, että ihmiset ottaisivat minut kiinni, 

hakkaisivat minut, tekisivät kaikkea, mitä he uhkailivat tekevänsä. 

Ajattelin, että jos ei pysty liikkumaan ihmisten joukossa, silloin ei ole terve. 

Lopulta voin psyykkisesti niin huonosti, että minut vietiin jälleen hoitoon. 

Oli suuri vastuu, kun teki työtä poliittisesti, ja minä olin aivan liian nuori 

kantamaan sitä vastuuta. 

Lemet 

 

Tim kertoo kohdanneensa rajuakin fyysistä väkivaltaa tultuaan kaapista ulos 

homoseksuaalina. Suoran väkivallan kokemukset hän liittää ruotsalaisiin, mutta 

saamelaisetkaan eivät yksimielisesti tarjoa tukeaan: 

 

Ruotsalaiset ovat melkein ainoita, jotka uhkaavat meitä, saamelaiset pitävät 

joko turpansa kiinni ja kannattavat meitä. 

 

Joskus kohtaan niin paljon väkivaltaa, että pelkään että meidät 

pahoinpidellään kuoliaiksi. Se on ollut lähellä monta kertaa. Voidessani 

pirun huonosti pidän turpani kiinni ja teeskentelen, ettei mitään väkivaltaa 

ole olemassakaan. 

Tim 

 

Saamelaisten tapa pitää turpansa kiinni viittaa hiljaiseen tuomitsemiseen. Vaikeneminen 

esiintyy tyytymättömyyden merkkinä ja voi olla viittaus hiljaiseen, epäsuoraan 

väkivaltaan. Mielenkiintoista on, että Tim itsekin jatkaa vaikenemisen linjaa sietääkseen 

väkivaltaa eli noudattaa hiljaisuuden normia. Tim ei mainitse vaikenemista niinkään 

vaikeana asiana, vaikka yleisesti puhumattomuus koettiin haastatteluissa raskaana tapana 

toimia. Vaikenemisen normi toistuu haastatteluissa ongelmallisena: vaikenevat ihmiset 

ovat kuin tuulimyllyjä, joita vastaan olisi taisteltava. Vaikeneva ihminen ei anna 

mahdollisuutta keskusteluun ja asioiden etenemiseen: 

 

Hiljaisuus ei ratkaise ongelmia. Riippumatta siitä, mistä on kysymys, 

ongelmaa täytyy valottaa monesta näkökulmasta. Siksi olen tässä 

projektissa mukana. Minusta on tärkeää puhua sukupuolinormeista ja tehdä 

Sápmi tietoiseksi siitä, että queer-alakulttuuri on olemassa meidänkin 

joukossamme 

Ana 

 

Meillä on erilainen kulttuuri. Hiljaisuus on läpitunkevaa, Vaikka joku on 
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kuollut, ei kuolemantapauksesta puhuta. Se pohjautuu kai siihen, ettei 

perinteen mukaan pidä lisätä surua puhumalla siitä. Emme puhu tunteista, 

ja se tekee yhteiskunnallisen ilmapiirin kylmäksi. Emme puhu myöskään 

seksistä Sápmissa. Ei puhuta edes rakkaudesta, vain leikillään! Mutta ei 

puhtaista tunteista. 
Sigrid 

 

Vaikeneminen koetaan jo kulttuuriseksi elementiksi, kansan ominaiseksi tavaksi, 

käyttäytymisen normiksi. Vaikeneminen on reaktio vaikeisiin asioihin. Ainoa 

nimettömäksi jätetty pitkä haastattelu kertoo heterosuhteessa ilmenneestä 

perheväkivallasta naisen näkökulmasta. Perheen sisäisestä väkivallasta vaietaan 

pärjäämisen odotusten vuoksi sekä siksi, ettei perheelle eikä suvulle haluta tuottaa 

häpeää. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa se, että väkivaltaisesta suhteesta on vaikea lähteä 

menettämättä muutakin kuin puolisonsa, sillä sosiaalinen reviiri on myös jaettava. 

Nimetön kertoo, kuinka poronhoitajaperheessä elinpiiri on parisuhteessa molemmille 

sama ja eikä omaisuus noin vain jaettavissa. Sosiaalisen reviirin jako lienee vielä 

vaikeampaa kuin konkreettisten asioiden jakaminen. Vaikka periaatteessa oikeudet ovat 

molemmille sukupuolille samat, eikä nainen ei ole taloudellisesti riippuvainen 

miehestään, saattavat käytännössä asiat olla toisin ja taloudellinen riippuvuus epäsuoraa, 

mutta voimakasta. Lähtemistä vaikeuttaa myös se, jos puoliso koetaan omaa saamelaista 

identiteettiä vahvistavaksi tekijäksi ja sidokseksi saamelaisyhteisöön. 

 

Sápmissa ei puhuta väkivallasta. En puhunut koskaan kenenkään 

saamelaisen kanssa siitä sen ollessa ajankohtaista. Puhun siitä nyt 

jälkeenpäin ja jotkut sanovat, ”No, me epäilimme sitä” tai ”ymmärsimme, 

että jotain sellaista oli olemassa”. Mutta kukaan ei sanonut mitään, kun se 

oli meneillään enkä myöskään itse tehnyt niin 

  Nimetön1 

 

Väkivalta ja perheväkivalta ovat vaiettavien asioiden listalla saamelaisten keskuudessa. 

Apua ei kysytä, eikä sitä myöskään tarjota, ylipäätänsä reagointia tilanteeseen ei tapahdu. 

Tätäkin asiaa on käsitelty taiteen kautta esimerkiksi Beaivváš-teatterin Skoavdnji-

näytelmässä. Merisaamelaiseen kauhutarinaan pohjautuvassa näytelmässä on haluttu 

tuoda esiin perheväkivaltaa, sen piilottelua sekä sitä, kuinka väkivalta ja rakkaus 

kietoutuvat yhteen. Ajankohtainen näytelmä on saanut ensiesityksen jo 1994, mutta 

vuonna 2015 siitä tehtiin uusi versio. (Beaivváš 2015.) 
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Parisuhteessa väkivalta voi fyysisen väkivallan lisäksi olla myös henkistä. Joskus 

henkinen väkivalta on väkivallan ainoa muoto. Sellaiset asiat kuten olemassaolon 

oikeuden loukkaaminen, ihmisarvon mitätöiminen, huomiotta jättäminen ja vastuiden 

laiminlyöminen voidaan kokea väkivaltana (Flinck 2006: 65). Parisuhdeväkivaltana 

nämä kuulostavat helposti todettavissa olevilta käyttäytymisen tavoilta, mutta samalla 

tavalla yhteisökin voi kohdella jäseniään. Queerien haastatteluissa tulee selvästi esille 

näistä tavoista jokainen: Queereille viestitetään, ettei heille ole sijaa yhteisössä, etteivät 

heidän kaltaisensa ihmiset kuulu saamelaisuuteen, että heillä on ”ohimeneviä kausia”. 

Heille ei myöskään tarjota tukea, heitä ei yksinkertaisesti haluta nähdä. Vaikeneminen on 

osa henkistä väkivaltaa. 

 

Jos perhe, suku ja yhteisö ovat saamelaisen yhteiskunnan perusta, ei ole myöskään 

järkevää olettaa, että väkivalta ulottuisi vain yksilöön. Pelko olla oma itsensä ei johdu 

aina siitä, mitä queerit pelkäävät itselleen tapahtuvan, vaan oleellista on se, että he 

ajattelevat perheensä ja sukunsa vahingoittuvan, jos yhteisö saa aihetta rangaista normien 

rikkomisesta. Chris kuvailee, miten ei halua tuottaa äidilleen häpeää: 

 

Ei se minua haittaisi, mutta ajattelen äitiä. Siis... äiti... En halua että hänen 

tarvitsisi kestää kaikki tämä selän takana puhuminen ja muu. Hän on jo 

saanut kestää sitä niin paljon siskoni ja minun takia. --- . Siksi en ole tullut 

ulos transsukupuolisena saamelaisympäristössä. 

Chris 

 

Inger kertoo esimerkin siitä, kuinka henkinen väkivalta ei koske pelkästään yksilöä, vaan 

myös kotia, perhettä ja poroeloa: 

 

Sanotaan, että täytyy pitää silmällä mihin suuntaan selkänsä kääntää, jottei 

saa veistä siihen. Ja siellä ylitin rajat monta kertaa. Puhuin pohjoisesta 

tulleiden kanssa. Ja lojaliteettini kyseenalaistettiin. ”Jos jotain tapahtuu nyt, 

niin tiedämme mistä se johtuu, Inger.” On niitä, jotka selittävät 

saamelaiskulttuurin hiljaisuuden siten, että voi olla että porot tapetaan siltä, 

joka erottautuu liikaa joukosta. Poroa hoitavien saamelaisten keskuudessa 

on vallalla totuus, jonka mukaan voi odottaa löytävänsä yhden poronsa 

suolet maassa, jos arvostelee tai raivostuttaa jonkun. Pitää pysyä omalla 

paikallaan, muutoin on jonkun helpompaa avata ovi ja tulla 

vahingoittamaan meitä, perhettä. Miesten historialliset konfliktit siis 

koskettavat kotia, kehoa. Se on laiton maa. Mutta en yhdy tähän väitteeseen, 

se ei voi olla koko totuus, että minun naisena pitäisi olla erityisen hiljainen, 

pysyä paikallani. Se on sen sijaan tehokas tapa hallita minua eri tavoin, mitä 

sanon, minne menen, kenen kanssa puhun, miten puhun. Minusta tuli 
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hiljaisempi ajatuksen vuoksi, että minua voitaisiin syyttää porojemme 

tappamisesta. 

Inger 

 

Henkistä väkivaltaa on monesti käsitelty vain fyysisen väkivallan sivutuotteena, sillä 

henkisen väkivallan tavat ovat monimuotoisempia, hienovaraisempia ja vaikeammin 

todettavia ja todistettavia. Näiden tavoitteena on kontrolloida ja alistaa joko avoimesti tai 

peitellysti. Pyrkimyksenä on vähentää väkivallan kohteeksi joutuneen henkilön 

itsekunnioitusta ja omanarvon tunnetta. Keinot uhrin itsekunnioituksen murtamiseen 

ilmenevät monella tapaa, joka vaikeuttaa ilmiön tunnistamisen ja määrittelyn 

ongelmalliseksi. Henkinen väkivalta voi olla sanallista loukkaamista, oikeuksien ja 

mielipiteiden rajoittamista ja kieltämistä, tai se voi ilmetä uhrin tunteiden, kiintymyksen 

ja lojaliteetin väärinkäyttönä. (Perttu 2002: 41.)  

 

Ingerin esimerkissä näkyy poroelon suojelu prioriteettina, ja poroelo on myös kohde, 

mihin mahdollinen väkivalta kohdistuu. Porojen tappaminen ei ole pelkkää ihmisen 

omaisuuteen kajoamista, vaan porot ovat kuin osa ihmistä, osa perhettä ja ystäviä, samalla 

siis osa yhteisöä. Poroja tappaessa myös yhteisö vahingoittuu, koska se saa aikaan riitoja 

ja syyllisen etsintää. Jos joku on toiminut muiden mielestä poikkeavalla tavalla, hänestä 

on helppo tehdä syntipukki. Pelko joutua syytetyksi ajaa toimimaan muiden haluamalla 

tavalla, ja pelkoa käytetään kontrolloimaan yhteisön jäseniä. 

 

Porojen tappamiset ja kidutukset ovat nousseet yleiseen keskusteluun, ja ne symboloivat 

kilpailua elintilasta ja taistelua maasta. Poro liittyy konkreettisesti elinkeinoon, joten 

symboliikka on looginen. Poron kuolema koskettaa omistajaa, mutta siitä on silti helppo 

puhua, koska kyseessä on konkreettinen menetys. Tavoista, jotka koskettavat ja 

häpäisevät ihmistä, mieluummin vaietaan. Pauliina pohtii, miten on mahdollista, että 

poroista puhutaan kyllä, mutta kukaan ei rohkene puhua naisista sodan välikappaleena ja 

väkivallan kohteena: 

 

Miksi poron kohtalo on tärkeämpää kuin naisen raiskaus? Miten poro voi 

olla niin iso asia, isompi kuin se, miten kohtelemme kaikkea elävää? Miten 

poro voi määritellä koko olemassaolomme taistelun, mutta naisen asema ei 

liity siihen? --- Me suojelemme raiskaajia ja ajamme pois raiskauksien 

uhrit. Sehän tiedetään maailmanlaajuisesti, että raiskauksia käytetään 

aseena konflikteissa. Ja varsinkin Pohjois-Sápmissa käydään näkymätöntä 

sotaa, maista. 
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Pauliina 

 

Haastatteluissa ei puhuta avoimesti koetuista raiskauksista. Raiskauksia on helppo 

käyttää aseena konflikteissa, jos yleinen asenne on, että uhri on niihin syyllinen. 

Raiskatun syyllistäminen saa hänet myös pitämään asian salassa kokonaan tai ainakin sen 

verran, ettei asia pääse julkisuuteen ja viranomaisten tietoon. Tove kertoo läheltä piti -

tilanteesta: 

 

Ymmärsin silloin, kuinka helposti raiskaus voi tapahtua jonkun kanssa, 

jonka ”tuntee” tai on tavannut ja vain flirttaillut hieman. Jos minut olisi 

raiskattu tuolloin, olisin yhteiskunnan mukaan saanut ”syyttää siitä itseäni”, 

tiesin sen. 

Tove 

 

Vaikenemista vaikeiden asioiden ympärillä ei katsota olevan vain yksittäisiä ihmisiä 

satuttava ilmiö, vaan vaikeneminen näyttäytyy yhteiskunnallisena ongelmana: 

 

Hiljaisuus, ei saa puuttua toisten asioihin, on yhteiskunnassamme tappavaa. 

 Nimetön1 

 

Monesti alkuperäiskansojen hyvinvoinnin esteenä katsotaan olevan kolonialismista 

juontuvat historialliset traumat, kuten äidinkielen menetys ja vieroittaminen kulttuurista. 

Kolonialismin päättymisestä ja sen jatkumisestakin voidaan kiistellä, mutta haastatellut 

katsovat yhteisöjen sisäisen huonovointisuuden ja väkivallan juontuvan juurikin 

kolonialismin aiheuttamista haavoista: historiallinen trauma, eli monipuolisesti yhteisöön 

vaikuttanut traumaattinen kokemus tai kokemukset, on nähty yhtenä yhteisöjen 

hyvinvointia jarruttavana asiana. Historiallinen trauma vaikuttaa sen kokeneeseen 

sukupolveen, mutta myös sen jälkeisiin sukupolviin toimintatapojen ja käyttäytymisen 

kautta. (Kuokkanen 2008: 7.)  

 

Uskon sorron periytyvän. Ruotsi sorti Norjaa, norjalaiset sortavat 

saamelaisia ja nyt painostamme muita, toisiamme ja ihmisiä jotka erottuvat 

muista. Unohdamme saamen historiasta puhuessamme, kuten muutkin, 

kokonaisuuden tarkastelun. 

Sigrid 

 

Puhumme assimilaatiosta ja kolonialismista, mutta emme siitä, miten ne 

ovat vaikuttaneet käsityksiimme johtamisesta, vallasta ja politiikasta. 

Meidät alistettiin korruptiolle ja sorrolle, ja haavoituimme siitä niin paljon, 
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että lankesimme korruptioon ja sortoon. 

Pauliina 

 

Vaikenemista voi ajatella myös alistetun kansan toimintatapana. Kun sanoista ei ole 

hyötyä, vaietaan. Rasismin ja alistamisen kohteena olevat voivat lamaantua, turhautua ja 

kokea, ettei taistelu kannata. Huonommuuden tunne aiheuttaa myös sen, ettei esimerkiksi 

oman kansan tai oman itsensä puolustaminen julkisesti tunnu hyvältä vaihtoehdolta. 

(Lehtola 2015b: 228–230.) Kun koetaan, ettei ulkopuolelle suunnattu keskustelu kannata, 

voi myös yhteisön sisäinen keskustelu muuttua. 

 

Yhteinen traumaattinen kokemus monelle alkuperäiskansalle ovat asuntolakokemukset. 

Asuntolassa ilmeni sekä fyysistä että henkistä kiusaamista, ja kiusaajien kanssa saatettiin 

joutua asumaan vuosia samassa asuntolassa. Kiusaamiseen saattoi vaikuttaa esimerkiksi 

suku, asuinpaikka, murre ja saamelaisryhmä. Suurimmissa asuntoloissa suomalaiset 

olivat ylimmässä kastissa, sen jälkeen pohjoissaamelaiset, inarinsaamelaiset ja 

pohjimmaisena kolttasaamelaiset. Järjestys ei ollut sama vain asuntoloissa, vaan 

asuntolassa kärjistyivät kotona opitut asenteet. Kotona kiusaamisesta ei välttämättä 

kerrottu, ja vähäinen asuntolahenkilökunta oli keskittynyt perusarjen pyörittämiseen 

asuntolassa. (Rasmus 2008). Ongelmista vaikeneminen kuului asuntoloiden 

kirjoittamattomiin sääntöihin, ja vaikeneminen on seurannut monia aikuisikään asti. Apua 

on edelleen vaikeaa pyytää. (Rasmus 2008: 143.) Toisin sanoen asuntoloissa 

käyttäytymisen normiksi muodostui vaikeneminen. 

 

Kuokkasen mukaan on tärkeää ymmärtää kolonialismin vaikutus koko yhteiskuntaan. Sen 

ilmentymiä ovat edelleen psykologinen stressi, henkinen stressi, identiteettikriisit, itseen 

kohdistuva viha ja väkivalta, muihin kohdistuva väkivalta, alkoholismi ja muut sosiaaliset 

ongelmat. Tämä aiheuttaa yhteisöjen ja perheiden hajoamista, kommunikaatio-ongelmia 

sukupolvien välillä ja perinteisistä elinkeinoista ja elinympäristöistä vieraantumista. 

(Kuokkanen 2008: 148.)   

 

Vaikenemisen kulttuuri näyttäytyy vahvana vanhojen asioiden yhteydessä, mutta siitä on 

tullut myös normaali reaktio uusia asioita ja haasteita käsiteltäessä. Pauliina kokee 

keskustelukulttuurin lähes kuolleen saamelaisessa yhteiskunnassa: 
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Sanomme valtioiden loukanneen meitä, mutta samalla väitämme olevamme 

kokonainen, syväyhteytensä säilyttänyt kulttuuri ja että meillä on vielä oma 

käsityksemme siitä, mitä on hyvä elämä. Ei meidän tarvitse näyttää kaikkia 

haavojamme ruotsalaisille, norjalaisille tai venäläisille, mutta meidän olisi 

pakko puhua haavoista edes keskenämme. 

Pauliina 

 

Pauliina myös pitää vääränä sitä, että traumoista johtuvat ongelmat on alettu mieltää 

osaksi kulttuuria. Hänen mielestään on tärkeää aloittaa keskustelu vaikeiden asioiden 

äärellä: 

 

Jos kansakunta on sairaana pitkän aikaa, se alkaa uskoa, että ”Tämä on osa 

meidän identiteettiä ja kulttuuria”. Sillä on helpompaa ajatella niin, kuin 

puhua asioista kunnolla, puhua siitä mitä olemme kokeneet ja tehneet 

toisillemme. Raiskauksista ja väkivallasta on liian tuskallista puhua. 

Meidän täytyy katkaista hiljaisuus ja käsittää, että ainoa asia, mihin voimme 

vaikuttaa, on nykyhetki, ja että meidän täytyy tehdä viisaita, suuria 

valintoja, jotta lapsiemme ei tarvitse ratkoa ratkaisematta jääneitä ongelmia 

vielä vaikeampina. --- Jos tämänkaltainen elämä on osa kulttuuriamme, jos 

me aina olemme toimineet tällä tavalla – sorramme naisiamme, raiskaamme 

lapsiamme, hakkaamme vaimojamme ja pakotamme heidät niin pieneen 

kuvio(o)n, ettei elintilaa ole juuri lainkaan, eikä kukaan sano mitään – jos 

olisimme eläneet tällä tavalla maailman tapista asti, olisimme kuolleet 

sukupuuttoon jo aikoja sitten. Sillä tällainen yhteiskunta ei ole kestävä. 

Meidän täytyy alkaa puhua siitä. 

Pauliina 

 

 

Henkisen väkivallan ongelmallisuus johtuu sen vaikeasta tunnistettavuudesta. Yksittäiset 

sanalliset loukkaukset tai konfliktit eivät ole henkistä väkivaltaa, vaan se on 

pidempikestoista jatkuvaa, satuttavaa käytöstä, joka vaikuttaa ihmisen psyykeen 

heikentävästi. Satuttava käytös voi olla avointa tai peiteltyä, suoraa tai epäsuoraa 

toimintaa, joka voi olla tarkoituksellista, mutta ainakin osittain tiedostettua. Henkinen 

väkivalta aiheuttaa arvottomuuden tunnetta, pelkoa väkivallan tekijöitä kohtaan, 

ahdistusta ja syyllisyyden tunnetta. Henkinen väkivalta vaikuttaa kohteeksi joutuneen 

henkiseen hyvinvointiin, ja tilanne voi aiheuttaa pitkäkestoisena myös masennusta. 

(Suomen Mielenterveysseura 2016.) 

 

Queerit näkevät kaksi syytä vaikenemiseen: Asiaa ei hyväksytä, ja siitä ei siksi haluta 

puhua. Kun asiasta ei puhuta, asian voi ajatella menevän ohi ja lakkavan olemasta. 

Toisaalta queerit tuntevat myös hiljaisen hyväksynnän: läheiset vaikenevat, koska 
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hyväksyvät asian, eivätkä koe, että asiasta pitäisi sen enempää keskustella. Jotkut voivat 

miettiä, milloin asiasta on soveliasta puhua, ja pelätä, että asioista utelu voi loukata. 

 

Nykyään tiedän, että molemmat vanhempani tukevat minua, vaikka eivät 

sano asiasta paljoa. Se tuntuu tosi hyvältä. 

Ana 

 

Aina hiljaisuus ei ole myöskään tietoista vaikenemista. Joskus asian ympärillä voi olla 

syvä hiljaisuus, joka muodostuu, kun asiaa ei koeta niin merkitykselliseksi ja läsnä 

olevaksi, että siitä kannattaisi keskustella. Hiljaisuus ei aina ole asian välttelyä, vaan 

joskus asiasta ei vain ole muodostunut kysymystä. Löfströmin mukaan näin on ollut 

ennen suomalaisessa agraariyhteiskunnassa, jossa homoseksuaaliselle kanssakäymisellä 

ei ole katsottu olevan paljon merkitystä, eikä teemaa ole siksi käsitelty kulttuurisessa 

kuvastossa (Löfström 2015: 121, 131.) Haastatteluissa näkyy hiljaisuuden syynä myös 

se, etteivät varsinkaan vanhemmat ihmiset koe tietävänsä asiasta tarpeeksi. Vaikenemisen 

yhtenä muotona näyttää olevan myös kiertoilmaisut, jolloin vältytään puhumasta asiasta 

sen oikeilla nimillä. Aina vaikeneminen ei siis ole tarkoitettu tuomitsevaksi merkiksi tai 

väkivallan keinoksi. Suuremmassa mittakaavassa jatkuva asioista puhumattomuus voi 

muuttua uhkaavaksi ja hiljaisuus muodostua ongelmaksi. 

 

 

2.2 Sitten kristinusko siihen päälle 

 

Yleisesti kristinuskoa on pidetty homoseksuaalisuuden halveksumisen syynä. Antiikin 

Kreikassa homoseksuaalisuus oli sallittua aina Rooman tuhoon asti, ja vasta kristinuskon 

levittyä muodostui käsitys siitä, että homoseksuaalisuus olisi syntiä. Erityisesti kirkko 

vainosi homomiehiä, mutta naisten suhteet eivät olleet yhtä tuomittuja. Kristinusko ja 

kolonialismi liittyvät oleellisesti yhteen, kun tarkastellaan kulttuurillisia käsityksiä 

homoseksuaalisuudesta. Esimerkiksi Afrikassa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu, ja 

homoseksuaalisuutta vastustava osapuoli väittää homoseksuaalisuuden olevat 

”epäafrikkalaista” länsimaiden imitointia. Todellisuudessa tuomitseva asenne on 

monessa Afrikan maassa siirtomaahallinnon tuomaa. (Lehto & Kovero 2010: 23–25.) 

 

Historiantutkija Samuli Aikio sanoo, ettei entisaikojen homoseksuaalien roolia 

saamelaisessa yhteiskunnassa tiedetä. Monet tarinat ja muistelukset ja tarinat ovat 
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hävinneet, koska saamelaiset ovat olleet jo 500 vuotta kristinuskon piirissä. Aikio 

kuitenkin sanoo, ettei entisaikojen saamelaisyhteisössä erilaisia ihmisiä hylätty. Heitä 

siedettiin hyvin, sillä luonto opetti entisaikojen saamelaisille, kuten muillekin 

alkuperäiskansoille, myös erikoistapauksista. Tarinoissa on kiinnitetty huomiota 

homoseksuaalisuuteen ja erikoisiin ihmisiin. Aikion mukaan ymmärrettiin, ettei asia ole 

mitenkään vaarallinen, kunhan ihminen muuten pärjää elämässä. Esimerkkinä Aikio 

kertoo Tenovuonolla asuneesta Ánnásta, joka pukeutui miesten vaatteisiin, vaikka olikin 

nainen. Ánnásta puhuttiin, että hän on vähän erikoinen, mutta töitä tekevä ihminen kuten 

muutkin. (Yle 27.1.2016.) Aikion mukaan ihmisen erikoisuus ei siis määritellyt ihmistä, 

vaan se, että ihminen pärjäsi erikoisuuksistaan huolimatta. Pärjäämisen normi oli siis 

vahvempi normi kuin yhdenmukaisuus tai kristinuskon ihanteen noudattaminen. 

 

Yleisesti puhuttaessa saamelaisten uskonnosta ajatukset yhdistyvät vanhaan 

luonnonuskontoon. Seitojen palvonta koetaan kiinnostavammaksi aiheeksi kuin 

kristinuskoon liittyvät toimet, jotka ovat arkipäivää ja jo kauan aikaa vaikuttaneet 

saamelaisten elämään. Saamelaisen kansan identiteetin ja rakennusaineena ovat näkyneet 

voimakkaasti vanhan mytologian elementit, ja ihanteena esitetään shamanistista 

elämäntapaa, vaikka todellisuudessa suurin osa saamelaisista on kristittyjä.  Saamelaisten 

kristillisyys yhdistetään kolonisaatioon ja alkuperäisen uskon väkivaltaisen 

turmeltumiseen. Todellisuudessa nämä kaksi uskontoa ovat eläneet pitkään rinnakkain, 

vaikka vastakohtaistaminen näiden välillä onkin yleistä. (Lehtola 2007: 15 – 16.) Lisäksi 

on muistettava, että saamelaisten heterogeenisyys ulottuu myös uskonnon alueelle. 

Monesti puhutaan lestadiolaisuuden vahvasta vaikutuksesta saamelaisiin, mutta sekin 

vaikuttaa vahvasti vain osassa saamelaisaluetta. Eri alueilla ja eri yhteisöissä on omat 

uskonnolliset viitekehykset, ja jokainen haastatelluistakin tulkitsee niitä oman 

yksilöllisen viitekehyksensä mukaan. 

 

Lestadiolaisuus on vahvojen ja tiukkojen sääntöjen vuoksi mielenkiintoinen kohde 

tarkastella yhteisöjä.  Vanhoillislestadiolaisen liikkeen piirissä yleinen käsitys on, että 

homoseksuaalinen käyttäytyminen on Raamatun mukaan siveettömyyttä ja syntiä. 

Liikkeessä korostetaan, että homoseksuaaliset teot tuomitaan, muttei homoseksuaalista 

ihmistä, kunhan hän ei toteuta seksuaalista luonnettaan. Muissakin uskonnollisissa 

liikkeissä on yleistä ajatus, jonka mukaan homoseksuaalisuudesta on myös mahdollista 

”parantua”. Homoseksuaalisuus nähdään siis eräänlaisena sairautena. Suomen 
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vanhoillislestadiolaisten järjestämissä Suviseuroissa Valkealassa toteutettiin vuonna 

2007 kysely, jossa kartoitettiin muun muassa seuroihin osallistuneiden mielipidettä 

homoseksuaalisuudesta. 92 % vastaajista ei pitänyt homoseksuaalisuutta koskaan 

hyväksyttävänä asiana. (Salomäki 2010: 337–342.) 

 

Sanna Valkonen on tutkinut esikoislestadiolaisuuden vaikutusta Utsjoen seudun 

saamelaisiin naisiin. Artikkelissa pohditaan, voidaanko lestadiolaisuus nähdä kulttuurin 

ja mielen kolonisaationa. Esikoislestadiolaisuus törmäsi Utsjoella saamelaiseen 

kulttuuriin, joka oli hyvin eri tavalla rakentunut. Naisille tämä törmäys merkitsi muutosta 

jokapäiväisessä elämässä, naiseudessa, ruumiillisuudessa ja saamelaisidentiteetissä. 

Vaikka lestadiolaisuus on mielletty saamelaislähtöiseksi ja saamelaiseksi suuntaukseksi, 

oli se suomalaistunut siinä vaiheessa, kun esikoislestadiolaisuus suomalaisten kautta 

levisi Utsjoen saamelaisten keskuuteen 1946. Lestadiolaisuuden on osaltaan nähty 

hävittävän saamelaisia kulttuuripiirteitä, kuten joikuperinnettä ja naisten sarvilakin. 

Toisaalta sen on katsottu säilyttävän saamelaista kulttuuriperinnettä, sillä Leastadiuksen 

saarnoissa käytettiin hyväksi vanhaa luonnonuskoa. Jotkut ovat kokeneet, että 

lestadiolaisuus on syventänyt heidän luontosuhdettaan ja saamelaisuuttaan. (Valkonen 

2013: 206–2011, 230–233.) 

 

Lestadiolaisessa liikkeessä naisen aseman on katsottu olevan ahdas. Jumalan sanaa on 

toteutettu kotona äidin roolissa, mutta seurakunnassa tehtävänä on ollut vaikeneminen. 

Eriävien mielipiteiden mukaan naisten asema on hyvä, eivätkä naiset haluakaan nousta 

seurakunnassa puhujiksi, koska tietävät sen rankan roolin. Lisäksi on viittauksia siihen, 

että saamelaiset naiset ovat olleet keskustelijoina Utsjoella esikoislestadiolaisessa 

liikkeessä. (Valkonen 2013: 213–214.) 

 

Haastateltu Inger katsoo kapinoivansa naisen roolia vastaan. Roolin hän kokee osaksi 

olevan kristinuskon sanelema. Inger kokee ärsyttävänsä monia miehiä 

käyttäytymisellään, joka mukailee miesten tapaa toimia. Vaikka saamelaisnaisen rooli 

sallii tietynlaisen rajanylityksen, Inger menee liian pitkälle. Hän katsoo saamelaisuudessa 

vallitsevan tietyn hierarkian, jossa on poikkipuita kuin tikapuussa: naiset voivat jossakin 

mielessä olla ylemmällä poikkipuulla miehen yläpuolella, mutta nainen ei voi koskaan 

kivuta miehen poikkipuulle. Jos nainen eksyy väärälle poikkipuulle, hänelle kostetaan 
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esimerkiksi ulos sulkemisella tai huomauttamalla, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. 

Konkreettisena esimerkkinä naisen väheksynnästä Inger pitää poron teurastuksen tapoja: 

 

---on olemassa vahva perinne, että miesten tulee huolehtia teurastuksen 

jälkeisestä ensimmäisestä lihan kypsennyksestä ja sen sellaisesta. Mies 

paloittelee aina. En tiedä, onko hemmetin kirkolla tämän kanssa tekemistä! 

Ehkä sillä että miehen tulee leikata irti palat ja keittää ne, on tekemistä 

puhtauden ja saastaisuuden kanssa. Miehillä on juhlallisia, jalostavia 

rooleja, kun taas naiset huolehtivat arkipäivän asioista. 

Inger 

 

Inger katsoo kristinuskon vaikuttavan teurastuksen normeihin ja sukupuolten rooleihin. 

Naisen väheksyminen näkyy siinä, ettei heillä ole juhlallisia rituaaleja, joita toteuttaa, 

vaan heidät on alennettu vain arkipäivän asioiden pariin. Uskonnon nähdään vaikuttavan 

jopa ruuan valmistukseen. Monet saamelaistaiteilijat ovat esittäneet ajatuksen siitä, että 

juuri kristinusko on tuonut sukupuolihierarkian saamelaisten maailmaan. Tästä on 

seurannut naisten väheksymistä ja naisten itsetunnon huonontumista. Nykyisin käsitykset 

saamelaisten naisten asemasta vaihtelevat, sillä käsityksiä on monelta eri aikakaudelta ja 

niitä on muodostettu myös eri tarkoituksiin eri tahoilta. (Kuokkanen 2004: 146–147.) 

 

Esikoislestadiolaisuuden yhteisön sosiaalinen kontrolli näkyy selvimmin 

pukeutumissäännöissä. Lestadiolaisuudessa on myös huomattava, että yksilön syntisyyttä 

arvioivat muut seurakuntalaiset, ei pappi. Sanna Valkosen mukaan Utsjoen 

esikoislestadiolaisuudessa naiset ovat kokeneet lestadiolaisuuden positiivisena asiana, 

jossa on voinut valita oman tiensä ja omaksua terveen käsityksen armosta ja 

anteeksiannosta. Naiset, jotka eivät kasvaneet esikoislestadiolaisuuden ytimessä, kokivat 

naisen aseman hauraaksi ja haavoittuvaksi, ja päällimäiseksi opetukseksi oli jäänyt opetus 

omasta syntisyydestä. He pohtivat, oliko lestadiolaisuus vaikuttanut naisen liikkumatilan 

ahtauteen ja aiheuttanut naiskielteisen, jopa naisvihamielisen asenneilmapiirin synnyn. 

Eräs nainen sanoo yhdeksi lestadiolaisuuden tunnusmerkiksi naisten väheksymisen. 

Mielikuva saamelaisesta, vahvasta naisesta rakentuu nimenomaan yhteisössä 

selviytymisen kautta: nainen ei ole vahva syntyessään, vaan vasta kun on oppinut 

kestämään painetta yhteisössä. (Valkonen 2013: 224–225.) 
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Oslossa kasvanut ja Koutokeinoon muuttanut Sarakka tarkastelee lestadiolaisuutta 

ulkopuolisen silmin. Lestadiolaisessa ympäristössä vanhan uskonnon harjoittamista 

katsotaan pahalla, ja Koutokeinon normina on olla kristitty: 

 

Minä ja siskoni emme esimerkiksi käyneet rippikoulua. Monien 

vanhempien Kautokeino-sukulaisten mielestä se oli suuri ongelma, ”Huh 

etkö ole käynyt rippikoulua! Siinä tapauksessa emme kohtaa taivaassa, 

joudut helvettiin.” Siellä on ankarampi ilmapiiri. 

Sarakka 

 

Sarakka luokitellaan Kautokeinon kristittyjen sukulaisten parissa ”toiseksi”, ihmiseksi, 

joka ei kuulu pelastuksen piiriin. Ajatus siitä, että emme kohtaa taivaassa kuulostaa siltä, 

ettei helvettiin joutuvaa ihmistä kannata välttämättä tuntea. Valkosen mukaan 

lestadiolaisuus on antanut vaihtoehtoja saamelaiseen sukukeskeiseen 

yhteiskuntarakenteeseen. Liike on tarjonnut uudenlaisen verkoston, seurakunnan ja uusia, 

suvun ulkopuolisia yhteyksiä. Utsjoen esikoislestadiolaisessa yhteisössä sukulaisuuden 

edelle saattoi mennä se, että henkilö luokiteltiin syntiseksi. Vierailua syntisten talossa 

saatettiin vältellä. Yhteisen uskonnon avulla voitiin luoda laajat sosiaaliset siteet, sillä 

usko yhdisti ja samalla lailla uskoviin luotettiin. Lestadiolaisuus siis muutti saamelaisen 

yhteiskunnan yhteisöllisyyden muotoa. (Valkonen 2013: 216.)  

 

Vanhan uskonnon ja kristinuskon nähdään olevan edelleen ristiriitaisessa suhteessa. 

Vanhan uskonnon harjoitusta katsotaan edelleen pahana vakaasti kristittyjen kesken, 

vaikka saamelainen muinaisusko on ollut vahvasti rakentamassa saamelaista 

ryhmäidentiteettiä. Sarakka, jonka nimikin viittaa saamelaisen luonnonuskon 

naisjumalaan, kertoo vanhaa uskontoa ja kristinuskoa koskevista käsityksistään: 

 

Ja isä on shamaani, sillä hän hankkii leipänsä ja joskus Kauton ihmisten on 

vaikeaa suhtautua siihen. Todella harvat harjoittavat vanhaa saamelaista 

uskoa. Sitä on sorrettu aina Leastadiuksen ajoista lähtien, jolloin hän tuli 

kuin salama kirkkaalta taivaalta, ja saarnasi Jumalasta ja Jeesuksesta ja että 

saamelinen usko oli liitossa saatanan kanssa. Joiku oli pirun laulua, 

rumpujen avulla oltiin kosketuksessa pahuuteen ja shamaanit poltettiin 

roviolla. Vielä nykyäänkin se on niin häpeällistä, että vain harvat 

harjoittavat sitä niin sanotusti päivänvalossa. 

Sarakka 
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Sarakka näkee lestadiolaisuuden vanhan uskonnon sortajana ja ihmisten piilottelevan 

vanhaa uskontoa kristittyjen katseilta. Käsitys on vastakohtaistava, mutta samalla 

rinnakkaiselon myöntävä. Se, että vain harvat harjoittavat sitä päivänvalossa, viittaa 

siihen, ettei asiasta ole soveliasta puhua. Toisin sanoen myös luonnonuskosta vaietaan 

vahvasti uskovissa saamelaisissa piireissä. Osa haastatelluista queereista ilmaisee 

mielenkiintonsa vanhoja jumalia, luontokäsitystä ja shamanismia kohtaan. He kertovat 

omasta hengellisyydestään vanhan luonnonuskon kautta. Kristillinen kirkko nähdään 

kuitenkin paikkana, missä sukulaiset kokoontuvat ja joka tuo heidät sukulaistensa kanssa 

yhteen. 

 

Myös Björnin tarinassa on nähtävissä kristinuskon ja luonnonuskon rinnakkaiselo. Björn 

on kiinnostunut saamelaisesta shamanismista, erityisesti luonnosta, sen tulkitsemisesta ja 

kunnioituksesta. Shamanistinen usko on hänelle asia, jonka voi vallata, siellä ei kuulu 

kenellekään. Hän lukee aiheesta kirjoja ja samalla pohtii myös sitä, kenestä voi tulla 

saamelainen shamaani ja mitä muut shamaanit ovat asiasta mieltä – toisin sanoen hän 

tutustuu shamanismin normeihin. Huolimatta kiinnostuksestaan shamanismiin ja sen 

tuottamasta vapauden tunteesta, Björn halusi silti mennä miehensä kanssa naimisiin 

kirkossa. Näin hän pohtii syitä siihen, miksi naimisiinmeno on hänestä tärkeää: 

 

Tuntui, että nyt olemme saaneet papin vahvistuksen, seurakunnan 

vahvistuksen ja nyt saamme myös saamelaisen vahvistuksen. --- Luulen, 

että monille oli suurenmoista olla häissämme. Se oli myös yksi syy, miksi 

valitsimme juuri kirkon. Normi perinne, jonka vanhempani ja sukulaiseni 

tuntevat. He ymmärtävät, mitä kirkossa avioituminen merkitsee, he 

ymmärtävät, että minä ja Alex olemme valinneet toisemme ja että me 

haluamme olla yhdessä lopun elämäämme. Sukuni paikalle saapuminen 

niin pitkän matkan päästä oli todella suurenmoinen asian vahvistus. 
Björn 

 

Kirkko merkitsee Björnille yhteisöllisyyden luojaa sekä vihkiminen normia ja perinnettä. 

Kirkkovihkimistä puolusti asian tuttuus ja käsitys siitä, että vihkiminen on tärkeä tapa 

osoittaa, että pari on tosissaan. Kirkkovihkiminen on tapa viestittää suvulle yhteisellä 

rituaalilla, mistä on kyse, ja tulla osaksi suvun perinteitä. Vihkiminen on siis tapa sitoutua 

samaan kristilliseen perinteeseen, jota sukukin noudattaa. Vaikka pariskunta toteuttaa 

kristillistä avioliittoon vihkimisen perinnettä ja suvun perinteitä, yleistä normia, 

nurinkurista on, että samalla he rikkovat heteronormia, avioliittonormia ja sen lisäksi 

saamelaista pukunormistoa: 
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Mehän rikkomme tietysti rajoja, kaksi miestä avioituu kirkossa, 

homovihkiäiset, joissa teemme aivan kuten meitä lystää, niinpä on tietenkin 

selvää että minä käytän mummoni vyötä! 
Björn 
 

Björnin tarinassa näkyy, että saamelainen yhteisö mielletään kristityksi yhteisöksi. 

Haastatteluista on nähtävissä, kuinka sukulaisten kohtaaminen kirkossa ja gáktiin 

pukeutuminen juhlia varten koetaan tärkeäksi, mutta varsinaisesta kristinuskostaan 

kukaan haastatelluista ei puhu. Tutkimuskeskus Fafon raportin mukaan saamelaiset 

homoseksuaalit näkevät uskonnon yhtenä suurena esteenä vapaasti homoseksuaalina 

elämiselle. Uskontoa käytetään myös eräänlaisena tekosyynä sille, miksi homoseksuaalit 

tuomitaan: ihmisetkin, jotka eivät ole erityisen uskonnollisia, vetoavat uskontoon 

tuomitessaan homoseksuaalit. Monet homoseksuaalit eivät tunne oloansa enää 

tervetulleeksi kirkkoon, mutta omasta uskonnossa ollaan joustavia eikä homovastaisuutta 

liitetä omaan uskoon. (Grønningsæter & Nuland 2009: 64–66). 

 

Lemet pohtii kertomuksessaan norjalaistamisen vaikutuksia. Hän on sitä mieltä, että 

norjalaistamisen mukana on tullut sekä ajatus norjalaisten paremmuudesta että 

ulkopuolelle sulkemisen tapa. Tiukat normit ja vaatimus olla muottiin sopiva ovat hänen 

mielestään kristinuskon vuoksi vieläkin pahemmat: 

 

Saamelaisten täytyi ennen vanhaa sopeutua norjalaiseen yhteiskuntaan. Ne, 

jotka eivät olleet yhtä norjalaisia kuin muut, suljettiin ulkopuolelle. Ei 

saanut olla ketään parempi eikä huonompi, piti olla täysin samanlainen. 

Sitten kristinusko siihen päälle. Saamelainen yhteisö täällä Karasjoella on 

voimakkaasti uskonnon leimaama. 

Lemet 

 

Norjalaistamispolitiikka ja kristinusko kuuluvat Lemetin mielestä samaan, negatiivisten 

vaikuttajien kastiin. Haastatellut mieltävät näiden yhdistelmän olevan syyllinen 

ahdasmielisiin asenteisiin ja suvaitsemattomuuden olleen läsnä aina siitä lähtien, kun 

kristinusko saapui saamenmaalle. Yleisesti on ajateltu, että suvaitsemattomuuden 

taustalla on 1800-luvun teollistuminen, jolloin ihmisen tärkein tehtävä oli toimia 

työvoimana ja tuottaa jälkeläisiä uudeksi työvoimaksi. (Majuri 2007: 175.) 

Homovastaisuuden kehitystä kuvaa myös se, että homoseksuaalisten tekojen perusteella 

vankilaan tuomittujen määrä oli Suomessa huippulukemissa vasta vuonna 1950 (Seta ry 
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2016b). Hagmanin mukaan Suomessa homoudesta tulikin erityisen tuomittavaa vasta 

sotien jälkeen, kun Natsi-Saksasta omaksuttiin ajatus siitä, että homoseksuaaliksi saattoi 

oppia, jos joutui homoseksuaalin viettelemäksi. Homoseksuaalisuudesta tuli pois 

kitkettävä häpeä, joka tarttuvana tautina uhkasi perinteistä perhemallia ja väestönkasvua. 

(Hagman 2016.) Ajatusta puoltaa myös Löfströmin käsitys siitä, että vielä 1800- ja 1900-

lukujen vaihteessa homoseksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä teoista ei keskusteltu, 

koska asian ei katsottu olevan erityisen tärkeä (Löfström 2015: 131). Homovastaisuuden 

syynä ei siis ainakaan Suomessa ole yksiselitteisesti pelkkä kristinusko. Voi myös pohtia, 

onko Saksasta peritty viettelyteoria vahvistanut tai ollut jopa luomassa kristinuskon ja 

lestadiolaisuuden homovastaista asennetta. 

 

Lestadiolaisen liikkeen on osaksi nähty säilyttävän saamelaiskulttuuria. Sillä on ollut 

terapeuttisia vaikutuksia saamelaisille ja kveeneille. Lestadiolaisuus on luonut 

yhteisöllisyyttä ja auttanut kulttuurin, kielen ja erityisyyden uudelleen määrittelemistä. 

Vähemmistöt ovat pystyneet lestadiolaisuuteen turvautumalla torjumaan norjalaisen 

yhteiskunnan. (Valkonen 2013: 211.) Ehkä luonnonuskossa kiehtoo queer-saamelaisia se, 

että se tarjoaa mahdollisuuden henkisyyteen ja saamelaisen kulttuurin sisällä pysymiseen. 

Kristinuskoa on vaikea tuntea omaksi, jos rikkoo kirkon heteronormatiivista käsitystä 

hyvästä elämästä. Tällöin on vaikea tuntea oloaan tervetulleeksi. Jos lestadiolaisuuden 

luomaa yhteisöllisyyttä on käytetty apuna valtayhteiskunnan torjumisessa, niin kenties 

luonnonuskoa voidaan käyttää kristinuskon normien torjumisessa. Lestadiolaisuudesta on 

saatu voimaa siihen ajatukseen, ettei saamelaisen tarvitse muuttua norjalaisen kaltaiseksi. 

Samalla tavalla luonnonuskosta voi saada voimaa siihen ajatukseen, ettei seksuaali- tai 

sukupuolivähemmistön edustajien tarvitse noudattaa kristillistä heteronormia. Tämä 

ajatus näkyy myös Sparrooabbán-elokuvassa: Päähenkilö Kaisa on evankelis-luterilaisen 

kirkon diakonissa ja elää naisen kanssa. Kaisan sisko, elokuvan ohjaaja Suvi, yrittää 

kertoa Kaisalle saamelaisesta luonnonuskosta, joka on homoseksuaaleja kohtaan 

hyväksyvämpi kuin kristinusko. Suvi arvelee Kaisan tuntevan ahdistusta juuri 

kristinuskon vuoksi. Ajatuksena on, että ehkäpä Kaisa tuntisi olonsa paremmaksi ja 

hyväksytymmäksi luonnonuskon kautta. 

 

Sigga-Marja Magga tulkitsee saamelaistaiteilija Elli Maaret Helanderin 

noitarumputaidetta muun muassa lestadiolaisuuden vastustamisen näkökulmasta. 

Lestadiolaisessa ympäristössä kasvaneena Helander on huomannut kotipaikkakunnallaan 
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käydessään välttelyä ja eräänlaista pelkoa rummun tekijää kohtaan. Rummun teko 

katsotaan synniksi. Magga sijoittaa rummun tekemisen osaksi uuspakanallisuuden 

muotoa, uusshamanistista ajattelua. Uusshamanistisuus on eräiden näkemyksien mukaan 

vastareaktiota ylhäältä määrättyjä korkeauskontoja kohtaan. Uusshamanistinen uskonto 

mahdollistaa elämän tulkitsemisen jokaisen yksilökohtaisella tavalla, sillä 

uuspakanismilla ei ole enää elossa olevia auktoriteetteja, joiden mukaan uskoaan olisi 

pakko toteuttaa. Uuspakanallinen usko on yksilöllinen projekti, johon voi sisällyttää 

arvoja ja elementtejä, jotka itse tuntee itselleen tärkeiksi. Samalla henkilö voi sanoutua 

irti esimerkiksi kristinuskon sanelemasta opista. (Magga 2010: 60–65.) 

 

Jehovan todistajat on ympäri maailman levinnyt ryhmä, jonka tärkeänä tehtävänä on 

kunnian tuottaminen Jumalalle ja kaiken Luojalle, Jehovalle. Kristittynä toimiminen ja 

säännöllisesti tiedon levittäminen Raamatusta ja Jumalan valtakunnasta muille on 

oleellinen piirre ryhmässä. (Jehovan todistajat 2015a.) Jehovan todistajien kanta 

homoseksuaalisuuteen on kielteinen. Homoseksuaalisuuden mainitaan olevan ohimenevä 

vaihe ja sen toteuttaminen oma valinta. Opin mukaan: ”Jumala luottaa ihmisiin ja 

vakuuttaa, että he voivat päättää olla noudattamatta sopimattomia sukupuolisia 

halujaan”. (Jehovan todistajat 2015b.) Kuten lestadiolaisilla, homoseksuaalisuuden 

tunteet eivät ole syntiä Jehovan todistajillakaan, mutta homoseksuaaliset teot ovat.   

Svenin perheen kielteinen asenne homoseksuaalisuutta kohtaan johtui Jehovan todistajien 

opista: 

 

Vanhempani olivat tavattoman ankaria. He olivat joitakin Jehovan 

todistajien johtajia Norjassa. Isäni hakkasi veljiä ja minua aina pikkupojasta 

16 ikävuoteen saakka. Hän tuli eräänä päivänä luokseni mukanaan Jehovien 

lehti, Vartiotorni tai Herätkää. Lehdessä oli teksti, jossa luki 

jotakuinkin ”Jumalan eksyneet lapset” ja joka käsitteli 

homoseksuaalisuutta. Isä sanoi ”Onko ehkä niin, että olet sellainen, mistä 

tässä kirjoitetaan?” ”Kyllä”, sanoin ”olen sellainen”. Hän sanoi, että 

USA:ssa on ihmisiä, jotka osaavat auttaa ja poistaa sen. ”Voimme matkustaa 

sinne, niin sinusta tulee terve”. Ymmärsin siinä paikkaa, että minun on 

päästävä pois, katkaistava isäni minuun suunnattu vaikutusvalta. 

Sven 

 

Keskustelun jälkeen Sven päätti karata kotoaan pysyvästi. Uskonto ja sen käsitys siitä, 

että homoseksuaalisuus on parannettavissa, oli viimeinen niitti Svenille. Sven kertoo, 
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kuinka ymmärsi etnisen taustansa vasta aikuisiällä, sillä perhe oli tiukasti salannut 

saamelaisuuden. Koska Sven ei tiennyt saamelaisuudestaan, ei hän pystynyt pohtimaan 

välirikon vaikutusta saamelaisuuteen. Saamelaisuuden ja uskonnon aiheuttama ahtaus 

eivät siis joutuneet ristiriitaan, ja Sven pystyi luopumaan uskonnollisesta isästään ja 

uskonopista. 

 

Myöhemmin hän huomauttaa, että homoseksuaalien odotetaan edelleen toteuttavan 

tiettyä kaavaa elämässä: 

 

Meidän pitäisi mennä naimisiin, omistaa talo ja koti ja koira ja lastenvaunut. 

Mutta minusta tuntuu, että jos on mentävä ulos etsimään pyhää graalia, 

silloin ei voi ottaa lastenvaunuja mukaansa! En halua tulla äitini ja isäni 

kaltaisiksi. Nyt meidät homot on hyväksytty, joten nyt meistä 

tulee ”normaaleja”, niin ettemme häiritse enää järjestystä. He 

sanovat ”Mutta nythän saatte hankkia lapsia, nythän saatte mennä naimisiin, 

nythän saatte blablabla”. Ja kyllä, tiedän sen ja se on helvetin hienoa. Niille, 

ketkä sitä haluavat. Mutta se ei merkitse, että kaikkien täytyy. 

Homoseksuaalina pitää tehdä kuten kaikkien toistenkin, mutta kaikki toiset 

saavat kuitenkin osoittaa sormellaan kummajaista. 

Sven 

 

Odotukset naimisiinmenosta ja perheen perustamisesta seuraavat siis 

homoseksuaalejakin. Se, että homoseksuaaleilla on yhtäläiset oikeudet, ei tarkoita 

edelleenkään sitä, että kaikki toteuttaisivat ja ”hyödyntäisivät” näitä oikeuksia. Tietyt 

käyttäytymisnormit ja odotukset seuraavat, vaikka joitain rikkoisikin. Esimerkiksi Björn 

halusi mennä naimisiin kirkossa, ja toteuttaa hänelle tärkeäksi koettua perinnettä. Sven 

taas ahdistuu ajatuksesta ja kääntää asian niin, että hän ei halua elää heille annettujen 

oikeuksien luomien normien mukaan. 

 

Suomessa käydyssä keskustelussa queer-ihmisten oikeuksista on harvemmin otettu 

huomioon Svenin esittämää queer-kritiikkiä. Kritiikki kohdistuu yleiseen linjaukseen 

siitä, että ainoa oikea tapa olla queer on tavoitella yhtäläisiä oikeuksia heteroiden kanssa 

ja pyrkiä elämään samanlaista elämää kuin he. Oikeuksien tavoittelu viestittää ainoastaan 

sitä, että heteronormien mukainen elämä on edelleen parhaaksi katsottu tapa elää. Queerit 

pakotetaan sulautumaan valmiisiin, suvaittuihin perhemalleihin ja seksuaalisuuksiin. 

Nykyisellä linjauksella queerien asioiden edistämiseksi pyritään ainoastaan 
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normalisoimaan queerit heteroseksuaalisuuden ehdoilla: ei-heterosuhteita pyritään 

oikeuttamaan toistamalla sitä, kuinka samankaltaisia ne ovat heterosuhteiden kanssa. 

Heteroseksuaalinen parisuhde ja avioliitto säilyvät normeina, johon muunlaisia 

parisuhteita ja tapoja elää verrataan. Queerkulttuurin pelätään näivettyvän ja sulautuvan 

ydinperheinstituutioon. (Kuosmanen 2007: 7–12.) 

 

Haastatellut siis katsovat kristinuskon, lestadiolaisuuden ja muiden uskonnollisten 

liikkeiden vaikuttaneen saamelaisten ennakkoluuloiseen asenteeseen queer-ihmisiä 

kohtaan. Kristinuskon kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja käsitys omasta 

eksklusiivisesta kristittyjen joukosta asettaa rajoja queer-saamelaisiin nähden. Uskonto 

vaikuttaa myös sukuun kuulumisen tunteeseen, kuten Sarakan ja Björnin esimerkit 

kertovat. Kristinusko merkitseekin ennen kaikkea yhteyttä perheeseen ja sukuun. 

Saamelainen luonnonusko taas voidaan kokea enemmän omaksi yksityiseksi 

sielunelämän asiaksi, jossa kristinuskon normit eivät pääse koskettamaan queeria. 

Odotukset mennä naimisiin ja toteuttaa kristinuskon mukaista hyvää elämää seuraavat 

queer-ihmisiäkin, vaikka he rikkovat perinteistä heteronormia. 

 

 

2.3 Poronhoito on elinkeinona machokulttuuria 

 

Monesti ajatellaan, että feministisellä näkökulmalla ei ole paljon annettavaa 

saamelaisille. Feministiset ajatukset voidaan mieltää jopa miesvihamielisiksi.  Kuitenkin 

juuri feministisen näkökulman kautta voidaan hahmottaa yhteiskunnan valtarakenteita ja 

ongelmakohtia. Esimerkiksi Rauna Kuokkanen on sitä mieltä, että feminismi yhdistettynä 

alkuperäiskansan näkökulmaan voi auttaa hahmottamaan sukupuolten roolien yhteyttä 

kolonialismiin. Kuokkanen kiinnittää huomiota siihen, kuinka feminismi perinteisesti 

liitetään ainoastaan naisten aseman parantamiseen ja miesten syyllistämiseen, vaikka 

feminististä näkemystä voisi käyttää koko saamelaisyhteisön dekolonisaatioprosessissa. 

(Kuokkanen 2004: 143–145.) Näyttää siltä, että saamelainen nainen on ollut erityisen 

kiinnostuksen kohde saamentutkimuksen nykypäivässä. Saamelaisten miehiin kohdistuva 

tutkimus tuntuu liittyvän poronhoidollisiin asioihin, ja monesti muistutetaan siitä, että 

lähes koko vanha lappologinen tutkimuskenttä kuvaa saamelaisen miehen maailmaa, 

joten suoraan heihin kohdistuvaa tutkimusta ei koeta tarpeelliseksi. 
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Poronhoitokulttuurissa korostuu erityisesti miesten vahva rooli, ja koko saamelaisen 

miehen kuva tuntuu määrittyvän haastatteluissa juuri sen kautta. Mielenkiintoista on, että 

haastatteluissa saamelaisista miehistä puhutaan kuin he kaikki lähtökohtaisesti olisivat 

poronhoitajia. On selvää, että haastateltavat hakevat yleisiä, joskin yksipuolisia käsityksiä 

kuvaamaan asioita. Queerien vastakohdaksi rakentuu karski, vähäpuheinen metsien mies. 

Haastatteluissa muodostuu normi siitä, että saamelainen mies on poronhoitaja. 

 

Vuokko Hirvosen mukaan vanhaa, perinteistä saamelaista sukupuolikäsitystä on vaikea 

jäljittää, kun tiedon kerääjinä ovat olleet saamelaiskulttuurin ulkopuoliset ja yleensä 

saamea osaamattomat papit, uskontotieteilijät ja kansanperinteen keräilijät. Merkittävä 

ongelma on myös se, ettei yksittäinen kuvaus voi edustaa koko kansaa holistisesti. 

Sukupuolinäkökulman tarkastelu auttaa kuitenkin ymmärtämään ja selittämään perinnettä 

sekä yhteisön jäsenten vapauksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia. (Hirvonen 1999: 171–

173.) 

 

Hirvonen  lukee saamelaisen kulttuurin komplementaariseksi yhteisöksi, jossa naisen ja 

miehen roolit on määritelty selkeästi erilaisiksi, jolloin näiden erot täydentävät toisiaan. 

Tämä ei tarkoita välttämättä vastakohtaistamista ja sitä kautta rakentuvaa hierarkiaa, vaan 

sitä, että eri sukupuolet on tarkoitettu tekemään erilaisia tehtäviä. Komplementaarisuus 

alkaa näkyä jo lapsen kasvatuksessa. Hirvonen huomioi, kuinka tietyt symbolit kulkevat 

lapsen mukana jo komsiosta lähtien. Tyttölapsen komsio koristellaan riekon jaloilla, 

siivillä ja nokalla. Pojan komsio puolestaan saa koristeeksi jousen, keihään ja nuolia. 

Lintu, tässä tapauksessa riekko, on metaforana yleinen naisesta käytetty kuva, joka 

korostaa pienuutta ja voimattomuutta ja pyynnin kohteena olemista. Poikien symbolit taas 

ovat toimijuuteen, voimaan ja rohkeuteen viittaavia metsästäjän symboleja. Symbolit 

heijastavat toiveita siitä, millaisia lapsista toivottiin kasvavan. (Hirvonen 1999: 175–176.) 

Aineistossani nämä odotukset tulevat ilmi. Esimerkiksi Chris luonnehtii tyttöihin 

kohdistuvia toiveita: 

 

Kaiken täytyy olla niin tahratonta. Pitää olla rikas ja söpö. Jos on tyttö, niin 

täytyy löytää poromies, jonka kanssa voi mennä naimisiin. Ja jos joku on 

erilainen, siitä ei puhuta. 

Chris 

 

Fafon raportissakin erityisesti homoja vieroksuttiin poronhoitajapiireissä, ja pojan 
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kasvattaminen machokulttuuriin on osa yhteisöön kasvamista. Poronhoidon katsottiin 

olevan perinteisiä tiukkoja sukupuolirooleja ylläpitävä tekijä, ja ero etelän ja pohjoisen 

ihmisten sukupuoliroolikäsitysten välillä oli huomattava. Kuitenkin myös poronhoidon 

ulkopuolella saamelaisessa yhteisössä sukupuoleen kohdistui samanlaisia odotuksia kuin 

poronhoitajaperheessä. (Grønningsæter & Nuland 2009: 63–64.) Myös Oskalin mukaan 

sukupuolten roolit ja odotukset ovat selkeät: nainen kuvaillaan lapsia kasvattavaksi kodin 

hengettäreksi, mies taas kodin ulkopuolella toimivaksi, karskiksi hahmoksi (Oskal 2014: 

79). 

 

Haastatellut tiedostavat, etteivät homoseksuaalit palvele saamelaisyhteisössä perinteistä 

sosiaalista rakennetta. Poronhoidosta juontuvan perherakenteen katsotaan säätelevän 

koko saamelaisyhteisön järjestystä, ja miehen miehinen rooli sekä heteroseksuaalisuus 

ovat siinä avainasemassa. Heteronormatiivisten käsitysten lisäksi sukupuolten roolit 

tuntuvat haastatelluista liian ahtailta. Erityisesti miesroolien machomaisuus koetaan 

kahlitsevana, ja miesten liikkumavara erilaisissa rooleissa on niukempi kuin naisilla.  

Haastateltujen mukaan sukupuolten perinteisimmät roolit ovat arvostetuimpia: Miehen 

pitää olla miehinen, ja naisen naisellinen. Aito oikea saamelaismies on karski poromies, 

ja naisen tulee olla siveä ja etevä perinteiden vaalija. Tim kertoo odotuksista saamelaista 

miestä kohtaan: 

  

Onhan päivän selvää, että lapintyttö se pitää olla. On oltava vaimo, 

ansaittava paljon rahaa ja hallittava poronhoito. Silloin kelpaat. 

Tim 

 

Stefan luettelee, millainen mies saa arvostusta saamelaisessa kulttuurissa ja millainen 

mies yleensä ei ansaitse samaa: 

 

Haluan näyttää maailmalle, että voin olla saamelainen mies, jolla on valtaa, 

tarvitsematta ampua karhuja, olla kovis, hetero ja omistaa suuria määriä 

poroja. Minä osoitan, että voi olla saamelainen mies, joka pukeutuu 

leninkiin, joka haaveilee balettiin menosta, meikkaamisesta, ja jonka 

mielestä tunteiden näyttäminen on okei. 

Stefan 

 

Stefanin mukaan miehen tulee pärjätä luonnossa, toteuttaa perinteisiä elinkeinoja ja 

heteronormia. Ansioituminen metsästäjänä ja poronhoidossa näyttäytyy tärkeänä 

kriteerinä. Miehen kiinnostus kulttuuriin ja estetiikkaan tuntuu vieraalta ajatukselta. 
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Myös tunteiden näyttäminen on vierasta saamelaiselle miehelle. Hän jatkaa ajatusta: 

 

Saamelaisten miesten keskuudessa esiintyy pelkoa haavoittuvuudesta. Ei 

saa osoittaa arkuutta ja heikkoutta ja pehmeyttä, vaan on oltava kova ja 

karski eikä saa koskaan hymyillä. Eikä ikinä ruikuttaa! Mutta voin kertoa, 

että minä itken usein. 

Stefan 

 

Niin ilon kuin surunkin näyttäminen koetaan Stefanin mukaan heikkoudeksi. 

Itkeminenkin tulkitaan heikkoutta ilmentäväksi ruikuttamiseksi. Stefan on itse kuitenkin 

elävä esimerkki siitä, että myös muunlaiset miehet voivat saada arvostusta. Hän on 

poronhoitaja ja toiminut poliitikkona vuodesta 1986. Tällä hetkellä Stefan on Ruotsin 

saamelaiskäräjien puhemies. Hän on kertonut avoimesti eri mediassa olevansa queer, ja 

näyttää sen esimerkiksi käyttämällä kynsilakkaa ja pukeutumalla naismaisiin asuihin – 

silti hän on yhteisössään selvästi arvostettu. 

 

Kovuuden ihannointi poronhoidon piirissä antaa toisaalta tilaa naisellista ihannetta 

rikkoville naisille. Issát tulkitsee machokulttuurin vaikutusta miesmäisiin naisiin 

suhtautumisessa: 

 

On esimerkiksi ehkä helpompaa olla poronhoitopiireissä lesbo, koska 

lesboja pidetään itsestään selvästi machoina ja kovuus palkitaan, jos on tyttö 

ja poronhoitaja. 

Issát 

 

Issát näkee kovuuden olevan yleinen arvo poronhoitajien piirissä, sillä naisissakaan 

kovuus ei haittaa. Ehkäpä heiltäkin vaaditaan tietynlaista kovuutta arvostuksen 

saamiseksi? Koska saamelaisnaisia on yleensä kuvailtu vahvoiksi, ei kovuuden käsitteen 

sisältyminen vahvuuteen kuulosta lainkaan oudolta. Joskus yksilön vahvuus rakentuu 

siitä, mitä hän on joutunut kestämään, miten sietää vaikeuksia ja miten hyvin hän ne 

peittää. Esimerkiksi Tenon lestadiolaisuuden piirissä on elänyt käsitys siitä, että ”vahvoja 

ihmisiä on, mutta kyllä sen vahvuuden takana on niin paljon kyyneleitä ja tuskaa ja 

luopumisia ollu” (Valkonen 2013: 225). 

 

Poromies ja muun muassa asfalttitöitä tekevä Keira puhuu saamelaisten miehisestä 

jargonista, eräänlaisesta sisäpiirin kielestä, johon hän on kyllästynyt. Hänen työnsä ovat 

perinteisiä miehisiä ammatteja, mutta hän on avoimesti tuonut ilmi naisellisempiakin 
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piirteitään. Keiran mukaan miehisyyteen kuuluu myös viinan nauttiminen, ja hyvä 

viinapää on miehelle kunniaksi. Keira mainitsee, kuinka hän ennen oli erityisen ylpeä 

kyvystään juoda paljon. Sitä kautta hän sai hyväksyntää ja kehuja. Tavoiteltavaa oli juoda 

alkoholia paljon ja usein vahvistaa siten mainetta miehisenä miehenä. Nykyisin Keira 

kyseenalaistaa sen tärkeyden, vaikka tuntuu myös vaikealta luopua jostain, joka on joskus 

ollut positiivinen piirre: 

 

On edelleen vaikeaa, joka päivä minun täytyy aktiivisesti luopua jostakin, 

joka kuului aiempaan vahvaan identiteettiini. On miehekästä kestää paljon. 

Juoda kauan, juoda paljon. Olen harjoitellut sitä paljon. Ja sain sen myötä 

tosiaan identiteetin, jota toiset vahvistivat moninkertaisesi, Ihmiset 

saattoivat kommentoida ”Kukaan ei voi juoda niin paljon kuin sinä!” ja se 

tuntui positiiviselta vahvistukselta. 

Keira 

 

Myös Björn kokee, ettei saamelaisyhteisössä ole tilaa erilaisille miehille. Hän piti 

homoseksuaalisuutensa salassa saamelaisyhteisöltä ja muistelee, millaiselta miehen rooli 

vaikutti: 

 

Nuoruudessa tuntemani saamelaisyhteisö koostui macho-miehistä ja siinä 

ei ollut mitään paikkaa minulle. Ja enhän paljastanut 

homoseksuaalisuuttani, ennen kuin olin muuttanut pois kotoa, ja niinpä 

kannan mukanani sieltä saamieni nuoruusvuosieni kokemuksia. 

Björn 

 

Myös Ana määrittelee poronhoidon machomiesten maailmaksi: 

 

Esimerkiksi poronhoito on elinkeinona machokulttuuria, ja siksi siinä on 

vallitsevana miesvaltaisuus. Tietysti se että genustietoisia ihmisiä tulee 

poronhoitoon vaatimaan tasa-arvoa, voidaan kokea uhkana. Mutta minä en 

näe sitä huonona asiana. Ympäristö muuttuu kokoajan ja meidänkin täytyy 

jossain määrin muuttua. Henkilökohtaisesti en ole ikinä hyväksynyt 

ajatusta, että yksi ihminen voisi olla toista arvokkaampi, varsinkaan ei 

sukupuoleensa tähden. 

Ana   

 

Anan mukaan poronhoidossa tasa-arvon vaatiminen nähdään jopa uhkana. Hän kokee, 

että muutoksen ajatellaan horjuttavan valtaapitävien miesten asemaa. Ana kyseenalaistaa 

ajatuksen siitä, että poronhoito olisi miesvaltaista käytännöllisyyden vuoksi. Taustalla 

hän näkee enemmänkin muutoksen pelon; tasa-arvo horjuttaisi tiettyjä normeja ja 

perinteitä, ja sitä kautta myös näitä normeja ylläpitäviä ihmisiä ja toimielimiä. Inger 
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pohtii, miksi normien rikkominen on niin suuri asia ja luettelee ne, jotka saamelaisessa 

yhteiskunnassa ovat sanelemassa normeja: 

 

Ja mitä vahvempi normi on kyseessä, sitä vahvempi on vastarinta siitä 

poikkeavaa kohtaan. Normeja on luotu kautta historian, monien ihmisten 

taholta, mutta useimmiten ne on määritelty valtaa eri tavoin pitävien 

ihmisten kautta. Ei-saamelaisten, miesten, varakkaiden, aseman omaavien 

ja poronhoitajien taholta. 

Inger 

 

 

Vaikka miehet nähdäänkin normeja sanelevaksi ja vahtivaksi tahoksi, ei roolia nähdä 

ruusuisena. Haastatteluissa näkyy ajatus saamelaisista miehistä perinteisten elinkeinojen 

vaalijoina, mutta myös vankeina. Kun lapset nähdään kansan tulevaisuutena, naiset kielen 

ja kulttuurin siirtäjinä, vanhukset kansan muistina, niin mitä jää miehille? Onko miesten 

harteilla perinteisten elinkeinojen jatkuminen? Millaiseen tilanteeseen tämä ajaa 

saamelaiset miehet, joilla on painetta selvitä saamelaisessa yhteiskunnassa, mutta 

toteuttaa samalla myös länsimaista ihannetta? 

 

Miesten ja naisten ongelmat eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne ovat usein osaa samaa 

kamppailua. Miehet on joskus nähty tasa-arvokeskustelussa vertailukohtana ja ongelman 

aiheuttajana, mutta nykyään myös kumppanin roolissa. Voi ajatella, että naisten aseman 

parantaminen hyödyttää myös miehiä. Hyödyn voi nähdä ainakin neljällä tavalla: Tasa-

arvoperiaatteen toteutuminen on mielenrauhan kannalta hyvä asia ja luo turvallisuuden 

tunnetta. Periaatteen toteutuminen taas on mukana luomassa oikeudenmukaisempaa 

yhteiskuntaa, mikä taas voi merkitä parempaa elinympäristöä myös miehille. Kolmantena 

hyötynä on läheisten naispuolisten parantunut elämänlaatu, sillä heidän hyvinvointinsa 

vaikuttaa myös miehen elämään. Tästä esimerkkinä toimii vaikkapa se, että yleinen 

tietoisuus ja kielteinen suhtautuminen parisuhdeväkivaltaa kohtaan vähentää oman lapsen 

riskiä joutua uhriksi. Neljäs hyöty on henkilökohtainen ja koskee ennen kaikkea miehen 

roolin muutosta vapaammaksi. Perinteiset odotukset miehiä kohtaan koetaankin nykyisin 

enemmänkin haitallisina kuin hyödyllisinä. Roolin muuttumisen ajatellaan 

mahdollistavan parempana vanhempana toimimisen, paremman parisuhteen ja 

esimerkiksi ammatillisen valinnanvapauden. (Varanka 2007: 225–229.) 
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2.4 Koltun takia on mahdotonta sanoa muuta kuin, että olet hetero 

 

Saamenpuku on nykyisin juhla- ja edustuspuku. Pukua pidetään esimerkiksi hää- ja 

rippijuhlissa, mutta myös esimerkiksi saamelaisfestivaaleilla ja markkinoilla. Puku on 

perinteisesti viestinyt puvun pitäjästä, esimerkiksi siitä, mistä puvun pitäjä on kotoisin, 

mihin sukuun hän kuuluu, ja jotkin luonteenpiirteetkin voivat olla puvusta luettavissa 

(Sámi duodji ry. 2016). Saamenpuku on yksi tärkeimmistä saamelaisen identiteetin 

symboleista ja siihen liittyy hienovaraisia piirteitä, jotka sisältävät samanlaista 

hienovaraista kulttuurisanomaa kuin äidinkieli sävyineen. Pukuperinteen sääntöjen 

rikkominen kertoo loukkaavasta välinpitämättömyydestä. (Lehtola 2015a: 17.) 

 

Pukuun liittyy paljon perinnetietoa ja saamelaisten määrittelemiä sääntöjä, jotka on 

tiedettävä, jotta puvun osaa pukea oikein. Pukuun liittyvistä normeista on käyty vilkasta 

keskustelua, ja julkisuudessa keskustelua käydään usein silloin, kun saamenpuku tai siitä 

tehty ”feikkipuku” nähdään ei-saamelaisen päällä. Normina on, että saamenpuku kuuluu 

vain saamelaisen päälle. Saamelainen käsityöntekijä Lea Magga toteaa: siihen kuuluu niin 

paljon hiljaista tietoa, jota ulkopuolinen ei monestikaan edes tiedä. Saamelaiskäräjät 

linjaavat, että pukeutumiskoodien noudattaminen on tärkeää. Pukua on kannettava 

kunnioituksella. (Yle Sápmi  11.3.2010.) 

 

Monesti luetellaan, kuinka puvusta on luettavissa asioita suvusta ja kotiseudusta aina 

luonteenpiirteisiin asti. Silti harvoin mainitaan, että heti saamelaisuuden symboloinnin 

jälkeen selkein viesti puvussa on pitäjän sukupuoli. Ero miehen ja naisen saamenpuvun 

välillä on suuri, mutta ajatus on niin sisäistetty, ettei sitä välttämättä huomata mainita. 

Kun rovaniemeläislähtöinen alppihiihtäjä Tanja Poutiainen pukeutui uransa päätöskisassa 

pilailukaupasta ostettuun, saamenpukua muistuttavaan asuun, kommentoi Sámi Duodji 

ry:n puheenjohtaja Petra Magga-Vars, että sehän on aivan sekasikiö. Se ei ole naisten 

puku, mutta se ei ole myöskään miesten puku. Vaikka puku ei aito saamenpuku ollutkaan, 

on nähtävissä ajatus, että aidon saamenpuvun on oltava selkeästi joko miehen tai naisen 

puku. Puvun viesti sukupuolesta tiedostetaan vasta, kun se muuttuu epäselväksi. 

 

Sigga-Marja Magga on kiinnittänyt huomiota saamelaisen käsityöperinteen, duodjin, 
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sosiaaliseen puoleen ja tutkinut, millaisia sosiaalisen kontrollin tapoja duodjin tekijät ovat 

kohdanneet. Duodji tarkoittaa perinteisiä käsin tehtyjä vaatteita, käyttöesineitä, koruja ja 

työvälineitä. Duodjin tekemiseen liittyy paljon normeja ja sääntöjä, joita saamelainen 

yhteisö säilyttää ja kontrolloi ja joita käsityöläiset oppivat noudattamaan. Kun duodjin 

tekijä toimii näiden ympäristönsä asettamien arvojen ja normien mukaan, hän voi tuntea 

kuuluvansa muiden saamelaisten joukkoon. Samoin kuin saamenpuvun pitäminen, 

oikeanlaisen duodjin tekeminen ja duodjin tekijänä hyväksytyksi tuleminen viestittää 

ryhmään kuulumista. (Magga 2014: 31–33.) 

 

Magga erottelee kolme sosiaalisen kontorollin tapaa, joihin duodjin tekijät törmäävät. 

Ensimmäisenä on geahčastat eli katse, toinen on olggušteapmi eli hylkiminen, kolmas 

tapa on albma duoji gáibádus eli oikean ja aidon duodjin vaatimus. Kyseessä on siis 

hienovarainen kontrollointitapa, ei kirjoitettu sääntö. On yhteisön tehtävä vahtia, että 

perinteitä noudatetaan. (Magga 2014: 33–41.) Katarina kertoo, kuinka perinteiden 

rikkominen aiheuttaa välittömän velvollisuuden tunteen perinteiden puolustamisesta: 

 

Toimin itse joskus kolt-poliisina ja kauhistun kun jollakulla on kolttu 

”väärin” ja haluaisin oikaista ja huomauttaa asiasta. Mutta sitten ajattelen 

”Voi luoja, elämme 2000-luvulla, eikä kaiken tarvitse olla edelleen kuten se 

on aina ollut.” 

Katarina 

 

Josefina kertoo, millaista painetta kontrollista seuraa: 

 

Se on olut tajuttoman pitkä projekti (saamenpuvun pitäminen), koska 

haluan tehdä sen kunnolla. Minun on osattava kaikki. En pidä 

huolimattomasti tehdystä työstä, haluan olla varma tekemisistäni. Voi 

joutua äärimmäisen kyseenalaistetuksi ja silloin on tiedettävä. Sillä oi, 

miten arkaluontoisia asioita koltut voivatkin olla! 

Josefina 

 

Puvun vahvasti sukupuolittava malli koetaan ongelmalliseksi queerin keskuudessa. 

Puvun koetaan kahlitsevan perinteisiin sukupuolirooleihin, joita queerit eivät välttämättä 

koe edustavansa tai joita he eivät halua ylläpitää. Saamenpuvun naisten ja miesten mallit 

ovat niin itsestäänselvyyksiä, että huomio kiinnittyy puvun sukupuoliseen viestin vasta 

silloin, kun sitä rikotaan. Jos queer uskaltautuu rikkomaan etikettiä ja esimerkiksi 

sekoittamaan miesten ja naisten pukujen osia keskenään, ei asiaa katsota hyvällä. 
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Elementtien sekoittaminen voi joillekin näyttäytyä tietämättömyytenä ja 

pukeutumisvirheenä, vaikka kyseessä olisi tietoisesti tehty valinta ja kertoisi puvun 

pitäjän luonteesta. Sukupuolen lisäksi saamelaisella pukeutumisella voidaan viestiä 

siviilisäätyä. Esimerkiksi kun kolttasaamelainen nainen haluaa pukea lakin päähänsä, on 

hänen viestittävä, onko naimaton, naimisissa vai leskeksi jäänyt (Saamelaiskäräjät D.) 

Puvut ovat siis sidoksissa myös ajatukseen kristitystä avioliitosta, joka on pitkästi ajateltu 

olevan heteroparien välinen instituutio. Josefina kertoo: 

 

Kolttu ei ole juurikaan yksinkertainen kaltaiselleni queerille. Ja avioliitto! 

Heteroseksuaalinen avioliitto saamelaisessa kulttuurissa on niin 

äärimmäisen tärkeä.  Tosi suuri juttu. Olen tutkinut kolttuja ja yrittänyt 

oppia niistä keskustelemalla ihmisten kanssa. Ja niissä on todella 

olennainen jako. On monia vaatteita, joita ei saa pitää, jos ei esimerkiksi ole 

naimisissa. Koltun takia on mahdotonta sanoa muuta kuin, että olet hetero. 

Koska koltussa on merkkejä, jotka viestivät sukupuolta ja statusta. Se on 

kulttuuripuku, joka toimii heteronormatiivisena symbolina, ja pelkästään 

sitä pitämällä pääsee järjestelmään sisään. 

 Josefina 

 

Esimerkiksi transsukupuolinen Chris pitää homona tai transsukupuolisena saamelaisena 

olemista mahdottomana, ja perustelee tätä saamenpuvun käytön ongelmallisuudella. Hän 

syntyi naisen ruumiiseen, joten hänen tulisi käyttää naisten mallin pukua, mutta ei koe 

sitä mieluisaksi vaihtoehdoksi. Kun Chrisin äiti ehdottaa miehen pukuun pukeutumista, 

hän tulkitsee ehdotuksen automaattisesti huvittavaksi vitsiksi, vaikka Chris oikeasti 

toivoisikin voivansa käyttää miehen pukua. 

 

Kerran oltiin menossa häihin, ja äiti vitsaili, että ”hahaa, sinähän voit 

käyttää isäpuolesi kolttua!” Mutta sehän oli enimmäkseen pilaa. Olisin 

tosiaan voinut käyttää hänen kolttuaan, mutta silloinhan ihmiset rupeaisivat 

puhumaan selän takana. Ei se minua haittaisi, mutta ajattelen äitiä. Siis... 

äiti... En halua että hänen tarvitsisi kestää kaikki tämä selän takana 

puhuminen ja muu. 

Chris 

 

Äidin vitsaileva ehdotus korostaa sukupuolinormin rikkomisen mahdottomuutta puvun 

käytössä; ajatus kuulostaa hänestä ihan hullunkuriselta. Huolimatta tahdostaan pitää 

miesten pukua Chris pitää asiaa mahdottomana, koska normit vaikuttavat niin syvällä. 

Lisäksi hän tiedostaa, että puku edustaa myös perhettä, sukua ja puvun tekijää, jolloin 

pukunormien rikkominen koskettaisi myös heitä. Mahdollinen äitiin kohdistuva kritiikki 

saa hänet lopulta luopumaan ajatuksesta. Kirkolliset kokoontumiset ovat eräänlaisia 
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näyttelytilanteita, jossa käsityöntekijää ja hänen tekemiä pukujaan arvioidaan (Magga 

2010: 40). Myöhemmin nuorisolehdessä Š (73/2013) ilmestyi artikkeli saamelaisista 

transsukupuolisista, ja Chris esiintyi lehdessä miehen saamenpuvussa keskellä vilkasta 

katumaisemaa. Tarina ei kuitenkaan kerro, onko hän uskaltanut pukeutua miehen asuun 

muiden saamelaisten ympäröimänä. 

 

Duodjin normeja käsityöntekijät rikkovat harkitusti, sillä yhteisestä linjasta 

poikkeamisessa voi joutua yhteisön hyljeksimäksi tai tulla väärinymmärretyksi.  (Magga 

2010: 15.) Haastatellut uskaltavatkin rikkoa pukuetikettiä vain hillitysti. Nuorena pois 

kotoaan karannut, maailmalla matkaillut Sven kertoo, kuinka palattuaan 

saamelaisyhteisöön hänen saamelaisuuttaan on kyseenalaistettu ja sanottu, ettei hän saisi 

pitää pukua. Hänen isänsä häpesi saamelaisuutta ja yritti salailla sitä lapsiltaan viimeiseen 

asti. Toisaalta hän on myös saanut positiivista palautetta puvustaan ja rohkaisua elämään 

saamelaisena. Pukunsa kanssa hän käyttää naisten rintaneuloja eli riskuja, koska hänen 

mielestään ne ovat kauniimpia kuin miesten. Riskuista johtuvan ihmettelyn hän kuittaa 

kysymällä, kieltävätkö Norjan lait niiden pitämisen. Sven eroaa Chrisistä myös niin, ettei 

hän yhdistä pukuaan ensisijaisesti etäiseksi jääneeseen sukuunsa, vaan mainitsee 

ompelijaksi oslolaisen miehensä – joka eteläläisenä miessukupuolisena on epätavallinen 

saamenpuvun ompelija. 

 

Kuljin kolttu ylläni Kautokeinossa, kun pieni saamelainen nainen tuli eteeni 

ja sanoi ”Kuka on ommellut tuon koltun? Oi! Se on uskomattoman hieno! 

Kauneimpia, mitä olen nähnyt!” ja minä sanoin ”se on mieheni ompelema” 

ja hän vain läimäytti kätensä yhteen! Minun olisi pitänyt sanoa, että ”Hän 

on homo, asuu Oslossa ja on norjalainen!” Mutta hän nauroi ja oli 

hämmästynyt. Mieheni oli ommellut ilmeisesti sen täysin oikein. Siis, mikä 

on sitten aito? Nainen kysyi, mitä kylää se edusti ja silloin minä sanoin, että 

”Paskanko väliä sillä on, se on kaunis!” 

Sven 

 

Pukukysymys puhututtaa, ja puvun käyttöä verrataan nykyajan länsimaiseen muotiin. 

Vaikka puku onkin kansanpuku ja juhlapuku, haastatellut miettivät, miksi pukukulttuuri 

ei muutu ja uudistu. Maskuliinisten ja feminiinisten merkkien sekoittaminen on 

arkipäivää ihmisille, mutta tarkoin vahdittuun saamenpukuun ei ole uskallettu kajota. 

Pukujen sukupuolimalleja kyseenalaistetaan ajatuksen tasolla voimakkaasti ja mietitään, 

ovatko niihin liittyvät tiukat säännöt nykyaikana enää tarpeellisia. Pukunormit ovat 

kuitenkin niin vahvoja ja perinteen kunnioitus niin voimakasta, että monesti kapina niitä 
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vastaan jää toteuttamatta. Vaikka puku on osa yksilön identiteettiä, on se myös 

yhteisöllisyyden luoja. Pitäjän täytyy miettiä myös edustamaansa sukua sekä puvun 

tekijää. Sukupuolta ilmaisevat normit saamenpuvun käytössä ovat niin vahvat, etteivät 

queerit osaa itsekään antaa muuta perustelua sääntöjen noudattamiselle kuin perinteiden 

kunnioittamisen. 

 

Poronhoidon machokulttuuria käsittelevässä luvussa esiin tuli ajatus, että saamelaisen 

naisen on hyväksyttävämpää ylittää sukupuolten rajoja ja olla miesmäinen. Samaa 

ajatusta on nähtävissä Š-lehdessä (66/2012). Kuvista koostuvassa artikkelissa 

havainnollistettiin sitä, kuinka tytön on hyväksyttävää olla poikamainen, mutta pojan ei 

sovi olla tyttömäinen. Kansikuvaksi päässeessä kuvassa on tyytymättömän näköinen tyttö 

ja hymyilevä poika, molemmat poikien saamenpuvuissa. Tytöllä on kädessään lappu, 

jossa lukee Likestilling? (tasa-arvo). Toisessa kuvassa pojalle on puettu naisten lakki ja 

pojan hymy on hyytynyt: On selvästi hienompaa olla poika kuin tyttö.  Tyttö on pojan 

asussa pojankin mielestä cool ja sukupuolten välisen rajan ylittäminen on tytölle 

sallitumpaa. 

 

Kuten muutkin askareet, myös duodjin tekeminen on jakaantunut. Naiset ovat 

perinteisesti erikoistuneet pehmeisiin materiaaleihin, kuten nahkaan, turkikseen ja 

kankaaseen, ja miehet puun ja luun kaltaisiin koviin materiaaleihin. Sen lisäksi, että 

saamenpuvun pitämiseen liittyy vahvoja normeja, liittyy duodjin tekoon laajemminkin 

sukupuoliroolia vahvistavia käytänteitä. Naisen tärkein tehtävä oli hallita perinteinen 

käsityötaito. Naisen harteilla oli koko perheen vuotuinen vaatehuolto ja hyvinvointi – 

saatettiinpa käsitöillä maksaa myös veroja kruunulle.  Vaatehuolto ei käsittänyt vain 

ompelutaitoa, vaan myös luonnonmateriaalien hankintaa oikeaan aikaan ja tulevia 

vuodenaikoja ennakoiden. Naisen oli siis myös tiedettävä luonnon kiertokulusta ja 

parhaista materiaalinhankintatavoista ja -paikoista. Käsitöiden avulla saamelaisnainen 

omaksui saamelaisen arvomaailman ja pääsi sisään saamelaiskulttuuriin, ja vasta 

käsityötaidot oppinut saamelaisnainen oli valmis aviovaimoksi. Jos vaimo ei ollut etevä 

käsityöntekijä, tarkoitti se työmäärän kasvamista suvun muille naisille, joten 

käsityötaidotonta naista ei ollut mieluisaa ottaa vaimoksi.  (Hirvonen 1999: 180–183.) 

 

Hirvosen mukaan käsityötaito pääsee merkittävään rooliin saamelaisten naisrunoilijoiden 

tuotannossa jokaisessa sukupolvessa. Asiasta puhutaan kahdella äänensävyllä: Nuorempi 
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sukupolvi kokee käsitöiden edustavan jotain sellaista, mitä he ovat menettäneet, se sitoo 

heidät luonnon kiertokulkuun ja sen avulla kirjoitetaan omaa elämänkertaa ja osoitetaan 

rakkautta lähimmäisille. Vanhempi sukupolvi on tuntenut käsityöperinteen enemmän 

velvollisuutena ja näkee enemmän sen varjopuolia, kuten tiukan ja ahdistavan 

sukupuolten välisen roolijaon. Käsityöt tuottavat saamelaista nais-identiteettiä, mutta on 

näkökulmasta kiinni, koetaanko se voimaannuttavana naisvoiman näytteenä vai 

ahdistavana velvollisuutena. 

 

Käsityötaiteilija Katarina P. kertoo, kuinka hän töillään haluaa kapinoida konservatiivista 

käsityöperinnettä vastaan. Termin queer alle hän näyttää sijoittavan duodjin normien 

rikkojana ja kyseenalaistajana. Opettaessaan Katarina huomasi, kuinka suuret paineet 

käsityöntekijöillä oli pysyä perinteessä. Ilo duodjin tekemisestä oli kadonnut ja 

itsekritiikki hallitsevaa: 

 

Oltuani saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opettamassa tekstiilitöitä, 

siellä oli eräs henkilö, joka oli tehnyt kymmenen paria nutukkaita. Hän ei 

ollut tyytyväinen yhteenkään pariin, koska kengännokista ei tullut 

täsmälleen samanlaiset kuin hänen isoäidillään oli. Hän oli heittänyt ne 

kaikki sen vuoksi vaatekomeroon, eikä kukaan saanut käyttää niitä. 

Katarina P. 

 

Provosoidakseen Katarina P. alkoi ommella saamelaisin kuvioin koristeltuja alusvaatteita, 

ja lopulta hän kuvasi itsensä näissä asusteissa. Kuvallaan hän kyseenalaisti perinteistä 

kuvaa saamelaisista saamenpuvuissaan. Samalla hän kyseenalaisti myös itsensä 

käsityöntekijänä näiden vanhojen kuvien ylläpitäjänä. Katarina P. rikkoi saamelaisnaisen 

roolia duodjin tekijänä ja tunsi vapautuvansa vanhoista rooliodotuksista ja 

velvollisuuksista. Myös uudistuvaa duodjia arvostetaan, mutta perinteisen duodjin 

ehdoilla: 

 

Koska on kadotettu paljon, pelätään osittain että menetetään entistä 

enemmän, ja oletetaan, että kolttu on tehtävä tietyllä tavalla. On itsestään 

selvää, että perusasiat pitää hallita ennen kokeiluja, mutta arvostan eniten 

käsityöläisen rohkeutta luopua perinteistä ja sen sijaan luoda uutta. 

 Josefina 

 

Sukupuolinormeja ei vielä uskalleta rikkoa arkielämässä, mutta taiteessa ja 

nuorisokulttuurissa ajatuksella leikitellään. Myös haastatteluissa mukana ollut Gjert 
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Rognli on tehnyt sukupuolinormeja ja gákti-kulttuuria kyseenalaistavaa taidetta. 

Lyhytelokuvassa Vuoiŋŋalaš cumma kaksi saamelaista nuorta miestä suutelevat, ja 

toisella on päällä perinteinen miesten takki, mutta toisella on miesten takista leikattu 

kaulus pois (LLH 2016). Kaulus on helman pituuden lisäksi merkittävin ero naisen ja 

miehen puvuissa. Pystykaulus on miehen pukuun kuuluva, ja pois leikattuna puku näyttää 

naisten puvulta. 

 

Haastatteluissa saamenpuku näyttäytyy heteronormin ylläpitäjänä. Se, ettei puvulla ole 

mahdollista tuoda esiin omaa identiteettiään seksuaali- tai sukupuolivähemmistön 

edustajana, on osaltaan luomasta käsitystä siitä, ettei saamelaisessa yhteiskunnassa ole 

heitä ja ettei heitä haluta tuoda näkyville. Duodjin säännöt koetaan vaikeiksi. Perinteiset, 

kenties vanhanaikaisetkin normit koetaan arvokkaiksi, eikä niitä haluta muuttaa ilman 

yhteisön hyväksyntää. Pukuperinteeseen ja duodjiin kaivataan uudistusta nykyajan 

virtauksien mukaan. 
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3 RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 

Aini Linjakumpu on esitellyt neljä erilaista tapaa suhtautua uskonnollisen ja 

homoseksuaalisen luonteen kohtaamiseen uskonnollisissa yhteisöissä. Ensimmäinen tapa 

on uskonnollisen identiteetin kieltäminen ja vetäytyminen uskonnollisesta yhteisöstä ja 

sen toiminnasta. Toinen tapa on päinvastoin kieltää seksuaalinen identiteetti, mikä johtaa 

homoseksuaalisuudesta ”parantumiseen” ja seksuaalisen luonteen toteutumatta 

jättämiseen. Kolmannessa tavassa tilaa annetaan molemmille identiteeteille, erotellaan ne 

toisistaan ja toteutetaan niitä eri tilanteissa ja eri yhteyksissä. Neljäs tapa on pyrkimys 

seksuaalisen ja uskonnollisen identiteetin yhdistämiseen ja niissä yhtä aikaa elämiseen. 

Tätä kaikista idyllisintä tapaa ei pystytä soveltamaan tiiviissä hengellisissä yhteisöissä. 

(Linjakumpu 2015: 124–125.) 

 

Kolme ensimmäistä tapaa, uskonnollisen tai seksuaalisen identiteetin kieltäminen ja 

näiden toteuttaminen erikseen, eivät ratkaise yhteisön normien ja homoseksuaalisuuden 

välistä jännitettä, vaan vahvistavat sitä. Konfliktisessa suhteessa olevat elämänalueet ja 

niihin liittyvät tunteet ja kokemukset tuntuvat ahdistavilta. Konfliktin ratkaiseminen on 

vaikeaa, sillä uskonnollinen yhteisö ei jousta käsityksistään. Oman elämän eri 

ulottuvuuksien kieltäminen ja identiteettien erottelu estävät itsensä toteuttamisen. 

(Linjakumpu 2015: 125.) Fafon raportissa saamelaiset homoseksuaalit kertoivat tuovansa 

identiteettejään esiin eri tilanteissa (Grønningsæter & Nuland 2009: 9). He siis soveltavat 

kolmatta tapaa. Saamelainen yhteiskunta ei kuitenkaan ole uskonnollinen yhteisö, joten 

muutoksen mahdollisuus on olemassa. 

 

Queering Sápmin haastatteluista muodostuu kertomus, jonka jännite syntyy heteronormin 

rikkomisesta. Ristiriitatilanne muodostuu oman seksuaalisen identiteetin pohtimisesta ja 

sopeutumismahdollisuuksien arvioinnista suhteessa ympäristöön. Ajatukset vaikeasta 

tilanteesta voivat jäädä oman mielen sisäiseksi keskusteluksi, subjektiiviseksi tulkinnaksi 

ympäristön mahdollisesta reagointitavasta. Ristiriita voi kärjistyä myös ajatuksia ja 

queer-identiteettiä esiintuovasta toiminnasta, ja ristiriitoihin voivat olla syynä myös muut 

erilaisuuden kokemukset. Ristiriita syntyy suhteessa yhteisöön ja sen normeihin. 

Tärkeimpinä ristiriidan osapuolina ovat läheiset ihmiset ja suku. 
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Kertomuksen ristiriitatilanne kaipaa jonkinlaista ratkaisua, koska kertomuksessa on 

tavoite päästä tasapainoiseen tilaan. Tässä luvussa esittelen aineistosta havaittavat 

ratkaisuvaihtoehdot, joihin saamelaiset queerit päätyvät. Kertomuksissa korostuu 

pohdinta saamelaisten paikallistumisesta pohjoiseen haja-asutusalueelle ja queerien 

paikallistuminen etelään kaupunkeihin. Ratkaisuvaihtoehtojen punnitseminen tapahtuu 

pohtimalla näitä kahta mahdollista paikkaa elää. Konkreettinen matkustaminen paikasta 

toiseen kuvaa sukkulointia kahden vähemmistöidentiteetin välillä. Muuttamiseen 

päätyvät joutuvat silti tekemään jonkinlaisen ratkaisun myös sen suhteen, tulevatko 

kaapista myös saamelaisen sukunsa ja yhteisön keskuudessa. Samoin he, jotka ovat 

päättäneet jäädä saamelaisalueelle, joutuvat pohtimaan, tulevatko kaapista ulos, elävätkö 

hiljaa piilotellen luonnettaan vai kapinoivatko yhteisön heteronormatiivisuutta vastaan. 

 

Samankaltaisia ajatuksia ja ratkaisutapoja on havaittavissa saamelaisyhteisössä. Queer-

identiteetin ja saamelaisen identiteetin ratkaisutavoissa voisi myös ajatella olevan neljä 

samankaltaista ratkaisua: saamelaisen identiteetin kieltäminen, seksuaalisen identiteetin 

kieltäminen, identiteettien erillään toteuttaminen sekä niiden yhteensovittaminen. 

Aineistossa näyttäytyy myös viides vaihtoehto, itsemurha. Sen sijaan saamelaisen 

identiteetin kieltäminen ei näy aineistossani, mutta oletan sitäkin vaihtoehtoa käytettävän 

jos ihminen on päättänyt kieltää saamelaisen identiteettinsä, hän tuskin osallistuisi 

Queering Sápmi -projektiin, joka pyrkii yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseen. 

Haastatellut eivät selvästikään sulje pois saamelaisuuttaan, vaan he ovat ylpeitä etnisestä 

taustastaan. Kaukana Sápmista he miettivät edelleen aktiivisesti tapoja saamelaisuutensa 

toteuttamiseen, ja huolimatta konfliktisesta suhteesta saamelaisyhteisöön, eivät he 

pitäneet täydellistä etnisen identiteetin kieltämistä vaihtoehtona. 

 

Saamelaisen identiteetin kieltämisen sijaan haastateltujen yksi ratkaisuvaihtoehto on 

konkreettisen etäisyyden ottaminen saamelaiseen yhteisöön. Muutto kauas yhteisöstä 

onkin enemmän saamelaisen ja queer- identiteettien erillään pitämistä. Muuttopohdinta 

nousee esille jopa niiden kertomuksissa, jotka eivät ole aikoneet muuttaa. Monet ovat 

nuoruudessaan muuttaneet ainakin osaksi aikaa pois saamelaisalueelta, mutta on eri asia, 

voidaanko heidät suoraan tulkita seksuaalipakolaisiksi, sillä motiiveja muuttoon on 

monia. Suuremmat kasvukeskukset vetävät puoleensa ihmisiä paremman elämän 

toivossa. Tämä viittaa muun muassa korkeampaan koulutukseen ja parempaan elintasoon. 



63 
  

Homoseksuaaleilla parempi elämä tarkoittaa myös hyväksyntää ja mahdollisuutta elää 

anonyymimpaa elämää, mutta muutto ei näytä olevan pakollista, joskin elämänlaatua 

parantavaa. 

 

Tutkimuksen mukaan suomalaisilla Helsinkiin muuttaneilla homoseksuaaleilla lähdön 

syinä ovat ensisijaisesti työ ja koulutus. Homoseksuaalisuus näyttäytyy merkittävänä 

osasyynä. Kaupunkiin muuttaminen on helpottanut homoseksuaalisuuden aiheuttamaa 

kriisiä, ja homoseksuaalisuus näyttäisi olevan ratkaiseva syy valita kaupunki pysyväksi 

asuinpaikaksi. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu muun muassa tutkittaessa Lontooseen 

muuttaneita homoseksuaaleja. Tutkimuksessa selvisi, että työ ja koulutus ovat syitä 

muuttoon, mutta kaupungissa mahdollistunut sosiaalisen homoidentiteetin kehitys saa 

homoseksuaalit jäämään kaupunkiin. Lontoon homoseksuaaleista jopa 77 % on muualta 

muuttaneita. (Lehto & Kovero 2010: 188–189.) 

 

Tutkimuksessa kaupunkisaamelaisten kielenkäytöstä kysyttiin syitä myös 

saamelaisalueelta muuttamiseen. 21 muuttajasta 13 ilmoitti työn tai kotiseutualueen 

huonon työllisyystilanteen muuttonsa syyksi, opiskelu oli syy neljällä haastatelluista ja 

eräs sanoi syyksi ”paremmat olosuhteet”. Kaksi mainitsi henkilökohtaiset syyt, 

esimerkiksi seurustelun, yksi taas ei osannut määritellä syytä. Kymmenkunta muuttajaa 

ei aikonut muuttaa takaisin. Jotkut harkitsivat takaisinmuuttoa, jos työllisyystilanne 

paranisi tai jos perhetilanne olisi sallinut. Yleisesti näytti siltä, että haastatellut viihtyivät 

kaupungissa, mutta osa ei sulkenut takaisinmuuttoakaan pois. (Lindgren 2000: 87–88.) 

Samoja syitä näkyy myös muuttaneiden queer-saamelaisten taustalla. Liitteessä 1 kuvaan 

haastateltujen sijaintia. Kartasta näkyy, kuinka haastatellut queer-saamelaiset edelleen 

paikantuvat saamelaisalueelle voimakkaasti. Liitteessä 2 on nähtävissä, kuinka 

muuttoliike suuntautuu saamelaislueelta etelään, mutta myös takaisin saamelaisalueelle.  

 

Aineiston kertomuksissa kuvataan kaupunkiympäristöä ja saamelaisaluetta niiden erojen 

ja vertailun kautta esimerkiksi toteamalla, ettei saamelaisessa yhteisössä ole tilaa 

queerille, kun taas kaupungissa kaduilla ei ole turvallista. Kun lauseet käännetään, 

nähdään selvästi ajatus siitä, että jossain muualla kuin saamelaisessa yhteisössä 

(kaupungissa) on tilaa queereille ja jossain muualla kuin kaupungissa (saamelaisalueella) 

on kaduilla turvallista. Kiertoilmauksin kerrotaan, mitä jossain ei ole, mitä koetaan 

muualla olevan. 
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3.1 Lopulta minun oli pakko muuttaa 

 

Monilla (saamelaisilla homoilla) on hyvin vaikeaa. He muuttavat pois täältä 

ja päätyvät vaikkapa Tukholmaan. 

Tim 

 

Siinä, missä saamelaiset mielletään pohjoisen haja-asutusalueella eläjiksi, queereihin 

liittyy täysin vastakohtainen käsitys. Johtuen 1970- ja 1980-luvuilla tapahtuneesta 

homoseksuaalien suurista muutoista kaupunkeihin, urbaani kaupunkiympäristö nähdään 

ainoana paikka, missä seksuaalivähemmistöön kuuluva voi elää kaapin ulkopuolella 

hyvää, miellyttävää elämää. Yleisen käsityksen mukaan maaseudun homoseksuaalit 

kohtaavat sortoa ja ovat pakotettuja muuttamaan kaupunkiin. Seksuaalivähemmistöjen 

tutkimus on keskittynyt kaupunkien homokulttuuriin, kun taas syrjäseutujen queerit ovat 

täysin näkymättömissä. Kaupungeissa on tilaa ja mahdollisuutta rakentaa ei-

heteronormatiivista elämää, eikä kuva seksuaalivähemmistöjen viihtymisestä 

kaupungeissa ole sinänsä väärä. Syrjäseutujen homoseksuaalit eivät välttämättä näy 

samalla tavalla katukuvassa kuin suuremmissa kaupungeissa, eivätkä he muodosta 

samalla tavalla omia sosiaalisia piirejään, mutta se ei tarkoita, etteikö heitä syrjäseuduilla 

olisi. (Kazyak 2011: 3.) Setan tutkimuksessakin kävi ilmi, kuinka pienissä yhteisöissä 

homoseksuaalit salasivat luonteensa ja toivoivat homovastaisen ilmapiirin muutosta 

(Majuri 2007: 177– 179). 

 

Länsimaissa maatalousyhteiskunnan rakenteet sosiaalisessa elämässä murenivat 1800-

luvun teollistumisen ja kaupungistumisen myötä. Kaupungissa kaikki eivät enää tunteneet 

kaikkia, joten syntyi anonymiteetti, joka mahdollisti ihmiselle toisenlaisen 

mahdollisuuden toimia omien intressiensä mukaan. Myös seksuaalisuuden esille 

tuominen muuttui ainakin hetkellisesti vapaammaksi, ja syntyi nykyisen kaltainen ajatus 

homoseksuaalisesta identiteetistä ja sen paikantumisesta kaupunkeihin. (Majuri 2007: 

175.) 

 

Haastatellut kokevat kaupungin pakopaikkana, jossa on mahdollista elää anonyymimpää 

ja vapaampaa elämää, ja missä on paremmat mahdollisuudet kohdata muita queereja. 

Kaupunkiin lähdettäessä koetaan, että vanha, kaapissa ollut identiteetti jää taakse. Uusi 

ympäristö ja ihmiset mahdollistavat uuden identiteetin luomisen. Muutettaessa pois 
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pohjoisesta taakse jäävät ihmiset, jotka ovat kahlinneet queerin olemaan tietynlainen ja 

tiettyyn sukuun kuuluva. Anonyymius kaupungissa koetaan houkuttelevaksi ja 

turvallisuutta tuovaksi asiaksi. 

 

Minä kasvoin pienellä paikkakunnalla enkä oikein tuntenut sulautuvani 

yhteisöön. Siksi on ikävä kyllä käynyt niin, että tunnen itseni vapaammaksi 

ja oloni turvallisemmaksi siellä, missä on paljon ihmisiä, missä pystyn 

sulautumaan ihmismassaan ja olemaan nimetön. 

Ana 

 

Saamelaiset seksuaalipakolaiset jatkavat samaa trendiä, joka on ollut havaittavissa 

maaseudun yhteisöissä. Suomen maaseudun queereista on vaiettu yhteisöjen sisällä, ja 

näkyvimmistä tapauksista on puhuttu pilkkanimillä. Helpompaa on ollut valita 

näkymättömyys ja heteroseksuaalin elämä tai muuttaa kaupunkiin – aivan kuin Suomen 

kaupungeissa ja syrjäseuduilla elettäisiin eri aikakausia. Vuonna 2005 Seta ry ja tämän 

julkaisema Z-lehti pyrkivät selvittämään nettikyselyllä, millaista oli seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen elämä maalla ja kaupungissa. Tuhatkunta vastausta kertoi 

odotettavissa olevan tuloksen: pääkaupunkiseuduilla ja etelässä ihmiset elivät 

avoimemmin homoseksuaaleina. (Majuri 2007: 177–179.) 

 

Gjert kertoo kasvaneensa Manndalenissa, vanhassa merisaamelaisessa kylässä, ja 

muuttaneensa Karasjoelle opiskelemaan duodjia. Hän kuvailee olleensa nuorena hyvin 

feminiinin näköinen, ja häntä onkin monesti luultu tytöksi. Lapsuutta värittivät myös 

kiusatuksi tulemisen kokemukset. Omien sanojensa mukaan hän astui kaappiin 

Karasjoella asuessaan, ja vaikka oli tiennyt teini-ikäisestä asti olevansa homoseksuaali, 

alkoi Gjert seurustella tytön kanssa karistaakseen kiusaajat kannoiltaan. 

 

En voinut kovin hyvin niihin aikoihin. Pelko vaikutti koko persoonaani, 

minua hermostutti, jännitti ja rasitti. Lopulta minun oli pakko muuttaa 

Osloon, jotta en menettäisi järkeäni. Siellä oli joka tapauksessa 

homokulttuuri ja myös mahdollisuus tavata poikaystävä. 

Gjert 

 

Gjert sanoo hyvin suoraan, että muuttaminen pois oli välttämätöntä. Homoseksuaalisuus 

ei hänen nuoruudessaan 80- ja 90-luvuilla ollut sallittua, eli hän kokee ajan sallivammaksi 

nykyisin. Hänen kertomuksensa ei avaa sitä, kuinka homoseksuaalina eläminen onnistui 

Oslossa, mutta ilmeisesti muutto antoi sisäisen rauhan seksuaalisen suuntautumisen 

suhteen. Aikuisiällä hän kertoo käyneensä enemmän keskustelua saamelaisen 
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identiteettinsä kanssa, jonka olemassaolon hän ymmärsi taiteen avulla. Erityistä on, että 

Gjert on myöhemmin palannut saamelaiseen yhteisöön näyttävästi ja tuonut taiteessaan 

niin seksuaalisuuttaan kuin saamelaisuuttaankin ilmi. Kertomuksensa hän lopettaa 

harmoniseen tilaan, jossa on oppinut olemaan oma itsensä niin Oslossa kuin 

Manndalenissakin: 

 

Mutta ennen kaikkea olen valinnut pois kateuden ja Janten lain. Kun 

matkustan Manndaleniin tai Osloon, en välitä vähääkään, mitä mieltä 

ihmiset ovat minusta. Koska olen taiteilija, saan tehdä kaikkia hulluuksia, 

joista ihmiset saattavat sanoa ”Hyi!” tai sitten he taputtavat käsiään. Olen 

vapaa ihminen. 

Gjert 

 

Janten laki viittaa tanskalais-norjalaisen kirjailijan Aksel Sandemosen teoksen 

Pakolainen ylittää jälkensä (1933) ajatukseen pienten yhteisöjen laista, jonka mukaan 

kenenkään ei tulisi kokea olevansa parempi tai edes samanarvoinen kuin muut. Laki 

kuvaa pienen kylän ilmapiiriä, joka opettaa nöyryyteen, mutta samalla lannistaa 

itsetunnon ja nujertaa kunnianhimon. Säännöt ovat kieltoja, esimerkiksi älä luule, että 

sinä olet jotain ja älä luule, että olet yhtä hyvä kuin me. Laki kumpuaa yhteisön 

sosiaalisen elämän säännöistä ihmisten mieliin kontrolloijaksi. (Sandemose 1933: 5.) 

Gjert kertoo oppineensa lannistavan ajatuksen alemmuudestaan lapsuutensa pienessä 

kyläyhteisössä. 

 

Pohjoisesta nuorena pois muuttanut Ann-Karin kertoo, että tunsi Oslossa olonsa 

kotoisaksi ja turvalliseksi mennessään täysin vieraidenkin ihmisten seuraan Homotalo-

nimisessä paikassa. Paikalla olleita yhdisti se, että kaikille kaupunki oli uusi, joten he 

eivät vielä tunteneet ketään muita. Tuntemattomien ihmisten joukosta Ann-Karin löysi 

uusia ystäviä. 

 

Ensimmäisellä kerralla kun kävin siellä, minusta tuntui merkilliseltä 

mennä ”Homotalo”-nimiseen paikkaan ja tavata täysin vieraita ihmisiä. 

Mutta se oli hyvä homma. Jotkut niistä, joita minä siellä tapasin, ovat 

vieläkin ystäviäni. He olivat samassa tilanteessa kuin minä, uusia Oslossa 

tuntematta ketään. Se oli niin turvallista. 

Ann-Karin 

 

Vaikka Ann-Karin tunsikin olonsa turvalliseksi ollessaan Homotalossa, queer-ihmisiä 

hyväksyvässä seurassa, ei sen luoma turvallisuuden tunne ulotu koko kaupunkiin, vaan 
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ainoastaan tiettyihin ihmisiin ja paikkoihin. Kaupungista, josta löytyy turvallinen queer-

ihmisten piiri, löytyy myös heitä vastustavia ihmisiä. Kaupungissa ihmiset muodostavat 

vastakohtaisiakin ryhmittymiä, ja vaikka avoimesti queerina eläminen tuntuu joidenkin 

ihmisten ympäröimänä helpolta, löytyy myös ihmisiä, joiden lähettyvillä queer-piirteet 

pitää piilottaa huolellisesti oman turvallisuutensa tähden. Kaupunki tarjoaa turvallisuuden 

tunnetta, mutta myös pelkoa. 

 

Mutta täällä kaupungissa on tiettyjä osia, joihin en halua mennä ja joissa 

emme voi kulkea käsi kädessä. 

Ann-Karin 

 

Queerin kuvitellaan löytävän paikkansa kaupungissa automaattisesti. Tutkimusten 

mukaan homoseksuaalien muuttojen syynä on osaksi myös median ja populaarikulttuurin 

luoma harha siitä, että kaupungista löytyisi automaattisesti oma homoseksuaalien 

”heimo”. Aina kaupungin homoyhteisö ei olekaan vastannut odotuksia. Ne, jotka ovat 

muuttaneet kaupunkiin töiden ja opiskelun perässä, ovat olleet tyytyväisempiä kuin ne, 

joilla muuton ensisijainen syy on ollut homoseksuaalisuus. (Lehto & Kovero 2010: 193–

194.) Tämän lisäksi on muistettava, että saamelaisilla queereilla on myös toinen 

vähemmistöidentiteetti, saamelaisuus. Saamelainen queer on kahdessa vähemmistössä, ja 

molempien identiteettien vähemmistöluonteen osalta on myös mahdollista, ettei 

saamelaisuutta hyväksytäkään kaupungeissa. Haastatelluista Sven kertoo, kuinka hän 

lapsuudessaan muutti perheensä kanssa Tromssan lähellä sijaitsevasta pikkukylästä Etelä-

Norjaan Telemarkkiin: 

 

Pelkästään se, että tulin pohjoisesta, teki minusta alienin. En puhunut kuten 

he ja näytin erilaiselta. He kutsuivat minua lappalaiseksi ja kiinalaiseksi ja 

hakkasivat minua päiväkodista ysiluokkaan asti.  

Sven 

 

Svenin kertomuksessa muutto ei tuonut onnellista loppua, ja syrjintä jatkui koulusta 

aikuiseksi asti. Näyttelijäkouluun pyrkiessään hänelle kerrottiin, että lahjakkuudesta 

huolimatta Svenin ulkonäkö oli niin erikoinen, ettei hänelle tuntunut löytyvän sopivia 

rooleja. Hän muutti kauemmas Pariisiin asti, missä koki tulleensa hyväksytyksi. 

Myöhemmin erikoinen ulkonäkö on koitunut Svenin voitoksi näyttelijän työssä. Rauhan 

hän tunsi saaneensa, kun häntä piinannut ja pahoinpidellyt isänsä kuoli. 

 

Mahdollisuus tulla syrjityksi, kiusatuksi ja vainotuksi myös saamelaisena on siis läsnä. 
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Sitä haastatellut toivat esiin erityisesti koulukiusaamistapauksien kautta. Kaupungissa he 

tunsivat myös olevansa erilaisia. Osa kertoo, että he erottuivat saamelaisina positiivisessa 

mielessä ja pystyivät olemana ylpeitä taustastaan. Tässäkin on nähtävissä sukupolvien 

välinen ero, sillä esimerkiksi Sven edustaa sukupolvea, jonka vanhemmat ovat halunneet 

kieltää saamelaisen taustansa ja pyrkineet kasvattamaan lapsistaan norjalaisia. Hän on 

tullut syrjityksi niin saamelaisena kuin queerinakin, niin syrjäseudulla kuin 

kaupungissakin ja sekä vähemmistön että enemmistön piirissä. Vaikka itse queerpiirit 

eivät ole häntä syrjineet, on rankkaa tulla syrjityksi sellaisessa ympäristössä, jossa luulisi 

saavansa olla anonyymi ja löytävänsä turvan. 

 

Haastatteluissa osa kertoo paenneensa jossain vaiheessa kaupunkiin, mutta osa on myös 

palannut takaisin. Muuttopäätöksiä tehdessään he punnitsivat identiteettinsä eri osia: 

Elänkö homoseksuaalina kaupungissa vai saamelaisena pohjoisessa? Osa näkee muuton 

olevan valinta saamelaisen identiteetin ja queer-identiteetin välillä, koska kaupunkiin 

muuttamisen nähdään verottavan saamelaisena elämistä. Saamelaisuus on Sápmissa 

itsestäänselvyys, jota ei tarvitse julistaa muille, vaan asia on läsnä sitä miettimättä. Fafon 

raportin mukaan saamelaiset homoseksuaalit eivät aktiivisesti peitelleet saamelaista 

taustaansa kaupungeissa, mutta harkitsivat, missä tilanteissa toivat sen esiin ja 

passiivisesti sopeutuivat norjalaiseen ympäristöön (Grønningsæter & Nuland 2009:9). 

Tietynlainen harkinta minkä tahansa identiteetin osan esiin tuomisessa on oletettavaa, 

samoin sopeutuminen asuinympäristöön. Haastatellut toki ovat osallistujina 

saamelaisuuteen liittyvässä projektissa, joten heiltä saamelaisuuden piilottelu olisikin 

ristiriitaista. 

 

Haastatellut eivät suoraan kerro tunteneensa huonommuutta muuttaessaan pois 

saamelaisalueelta, mutta miettivät muuton merkitystä oman identiteetin kehitykseen. 

Tove ja Pauliina esittävät kaksi näkemystä muutostaan kaupunkiin: 

 

Arvidsjaurista muutto oli muuten suuri menetys minun saamelaiselle 

identiteetilleni. -- En tiedä, olisiko elämäni toisenlaista, jos emme olisi 

muuttaneet äidin luo Luulajaan. En ehkä siinä tapauksessa olisi koskaan 

tajunnut olevani homoseksuaalinen, ehkä Arvidsjaurissa olisi ollut 

vaikeampi tulla ulos kaapista, olisinko uskaltanut paljastaa seksuaalista 

luonnettani lainkaan. 

Tove 
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Jos aika Helsingissä teki minusta taas ihmisen, niin oman kulttuurillisen 

perustani löytäminen on ollut se, joka tekee minusta kokonaisen ihmisen. 

Pauliina 

 

Tove näkee poismuuton vahingoittaneen saamelaiseksi kasvamista, mutta pitää sitä 

edellytyksenä queer-identiteetin löytämiselle. Tove tuntee muuton siis hyväksi asiaksi 

seksuaalisen identiteettinsä kannalta, ja Pauliina puolestaan tuntee sen olleen hyvä asia 

ihmiseksi kasvaessa. Molemmilla saamelaisen taustan tutkiminen ja siihen sitoutuminen 

tapahtui kaupungissa, välimatkan päässä. Näyttäisi siltä, että monella saamelaisen 

identiteetin kasvu on tapahtunut saamelaisyhteisön ja -alueen ulkopuolella, kun he ovat 

alkaneet huomata ryhmiä määrittelevät eroavaisuudet. Voisi sanoa, että nähdäkseen 

lähelle on lähdettävä kauas. 

 

Yleistä on, että pohjoisesta pois muuttaneet saamelaiset kyseenalaistavat myös itse omaa 

identiteettiään. Kuva kaupungissa asuvasta saamelaisesta poikkeaa vahvasti vanhoista 

saamelaisuuden stereotypioista. Kaupungissa asuva saamelainen ei ole tarpeeksi 

eksoottinen eikä elämäntavoiltaan erotu näyttävästi valtaväestöstä, joten helposti urbaani 

saamelainen kohtaa kyseenalaistamista myös muilta. (Lindgren 2000: 54–57, 70). 

Kaupunkiin muuttanut saamelainen ei sovi edelleen eläviin, vanhoihin stereotypioihin, 

vaikka vuonna 2011 Suomen saamelaisista 65 % asuikin saamelaisalueen ulkopuolella. 

Suomen suurimmaksi saamelaiskyläksi onkin nimitetty Helsinkiä, joka on yli tuhannen 

saamelaisen asuinpaikka (Saamelaiskäräjät A 2014). 

 

Valkosen (2009: 234) mukaan saamelaisuus muuttuu kaupungeissa tiedostetummaksi ja 

harkitummaksi, jopa enemmän työtä vaativaksi, kun ympäristö ei olekaan 

saamelaisuuden tunnusmerkkeihin sopiva.  Fafon raportin mukaan Norjan 

homoseksuaalit saamelaiset ovat ylpeitä saamelaisesta taustastaan, mutta eivät tuo 

saamelaista identiteettiään esiin kaupungissa. Tämä ei tarkoita sitä, että saamelaisuutta 

peiteltäisiin, vaan tapahtumaa kuvaillaan passiiviseksi sopeutumiseksi norjalaiseen 

ympäristöön. Saamelaisuus näyttäytyy heille aktiivisena ja työtä vaativana valintana olla 

saamelainen ja tuoda ilmi saamelaisuuttaan. (Grønningsæter & Nuland 2009: 74).  

Kaupunkiin muuttaneet pohtivat, mistä jäävät paitsi saamelaisuudessa. Eläminen 

kaupungissa saamelaisena koetaan haasteeksi, mutta siihen sopeudutaan. Haastatellut 

eivät kokeneet, etteivät he kaupunkilaisina voisi olla samalla myös saamelaisia. Vaikka 

identiteetin esiin tuominen vaatii työtä, koettiin saamelaisuus silti sisäisenä voimavarana. 
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Queer-identiteetin paljastaminen ja sen kanssa eläminen Sápmissa koetaan vaikeammaksi 

kuin eläminen saamelaisena kaupungissa. 

 

Kaikkien identiteettien ylläpitäminen tuntuu helposti rehkimiseltä. Ne 

täytyy ikään kuin ilmaista aktiivisesti, koska ei sovi muottiin. Ja samaan 

aikaan sitä haluaa vain olla, riippumatta mitä ne ovat. 

Josefina 
 

 

Kaupungissa kukaan ei tiedä saamelaisesta identiteetistä, ellei sitä erikseen eri tavoin 

performoi. Sama kokee myös seksuaali-identiteettiä. Heteronormin vastaisesti elävien 

täytyy ilmoittaa asiaa erikseen, muuten kukaan ei asiaa tiedä. Molemmat identiteetit 

täytyy siis itse tuoda esiin.  Ana ja Tove kertovat, millaiseksi he ajoittain kokevat elämisen 

kahdessa vähemmistössä: 

 

Olen adoptiolapsi, saamelainen ja queer. Olen tietoinen siitä, että minulla 

on useita identiteettejä, että samassa paketissa on niin paljon. Minun täytyy 

usein tulla ulos saamelaisena ja queerinä, koska kummatkaan asiat eivät näy 

ulospäin. Riippuu vähän tilanteesta, tulenko ulos. 

Ana 

 

Homoseksuaalina oleminen ei merkitse sitä, että paljastaa kerran 

sukupuolisen luonteensa ja sillä siisti. Se on paljastettava joka kerran, kun 

tapaa uuden ihmisen. Elämme heteronormatiivisessa yhteiskunnassa ja 

meidän on kerrottava kokoajan, että poikkeamme normista. 

Tove 

 

 

3.2 En koskaan pakene 

 

Toinen vaihtoehto queer-saamelaisten ristiriitatilanteen ratkaisuun on saamelaisyhteisöön 

jääminen tai palaaminen. Queering Sápmin haastatelluista, yhteisöön jääneistä 

henkilöistä erottuu kaksi suuntausta: kapinoivat ja mukautujat. Kapinoiviin kuuluvat he, 

jotka uhraavat maineensa ja omat kasvonsa esimerkiksi osallistumalla kyseiseen 

projektiin ja kannustavat avoimeen elämään queerina. Mukautujia edustavat 

enimmäkseen nimettömät haastatellut, joiden antajien queer-luonne on joko pienen piirin 

tai ei kenenkään tiedossa. Mukautujia ovat myös he, jotka ovat tunnistettavasti esillä, 

mutta jotka eivät silti halua puuttua asian julkiseen puimiseen enempää. 

 

Kaapissa eläminen ei ole saamelaisyhteisössäkään yhtä kärsimystä. Nimettömistä eräs 

kertoo pysyvänsä kaapissa, sillä hän tuntee olevansa saamelaisyhteisössä kotonaan ja niin 
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oikeassa paikassa, ettei koe voivansa lähteä pois. Kertomuksesta huokuu lämpö yhteisöä 

kohtaan sekä onnellisuus siitä, että kertoja tuntee kuuluvansa joukkoon: 

 

Hankaluus on se, että niin monet HLBT-henkilöt jarruttavat queer-

identiteettiään, koska heidän saamelaiskytköksensä on niin vahva. Siitä 

tulee usein tärkeämpi, eikä haluta riskeerata sen menettämistä paljastamalla 

seksuaalista taipumusta. Näin on myös minun kohdallani. Valitsen jäädä 

tänne asumaan. Olen aina tuntenut itseni juurettomaksi, en ole ruotsalainen, 

en norjalainen, vaan ensisijaisesti saamelainen. Haluan asua siellä, missä 

voin olla oma itseni, ja siellä missä voin tuntea itseni vapaaksi. --- Voi 

mennä kenen tahansa luo, vaikkapa kolmelta yöllä ja keittää kahvit. 

Useimmat tämän seudun johtajat ymmärtävät, että on lähdettävä tunturiin 

myös työaikana. Ihmiset joustavat täällä ajan suhteen aivan toisella tavalla 

ja ovat aivan yhtä hulluja kuin minä. Yhtä omituisia. Tunnen tosiaankin 

olevani kotonani. Se etten voi olla täällä avoimesti queer, ei voi koskaan 

olla tätä tärkeämpää. 

Nimetön2 

 

Nykytutkimuksen mukaan 1980-luvun jälkeen queerit ovat tulleet myös syrjäseutujen 

tilastoissa enemmän esille. Esimerkiksi sateenkaariperheiden määrä on kasvussa ja he 

tulevat avoimemmin esille yhteisöissään. Ilmiön on katsottu johtuvan osaksi siitä, että 

queerit kokevat aiempaa enemmän hyväksyntää syrjäseuduilla. Myös käsitys kaupungista 

queerien paikkana on murtumassa – samoin on ehkä murenemassa kuva queerista, johon 

liitetään vahva kaupunkilaisen leima. Toisaalta taas queerit uskaltavat nykyisin vaatia 

hyväksyntää ympäristössä kuin ympäristössä, ja ehkä siksikin syrjäseudun elämä näyttää 

entistä kirjavammalta. Vanhoja stereotypioita heteronormatiivin vastaisesta elämästä 

halutaan murtaa ja identiteetin ei haluta olevan asuinpaikasta kiinni. Kulttuuriset 

kertomukset queer-identiteetin rakentamisesta suhteessa ympäristöön ovat murtumassa. 

(Kazyak 2011: 3–4.) 

 

Toisaalta tutkijat kiistävät syrjäseutujen olevan aiempaa suvaitsevaisempia. Queer-

identiteetin ei nähdä rakentuvan samalla tavoin kuin kaupungeissa, mutta kuitenkin 

ajatellaan, että queerin on mahdollista elää tyydyttävää elämää myös syrjäseuduilla. 

Luonnon läheisyydestä nauttiminen, ulkoilmaharrastukset, kiireettömämpi elämä ja 

läheisten ihmisten sijoittuminen syrjäseuduille houkuttelevat myös queereja, ja jotkut 

asettavat sen oman identiteettinsä esiintuomisen edelle. (Kazyak 2011: 4–5). Esimerkiksi 

Stefan tuntee, ettei missään muualla olisi voinut kasvaa sellaiseksi kuin hän nyt on: 
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Ajattelin tässä illalla kaikkea sitä, mitä olen läpikäynyt, kun seisoin pihalla 

ja kuu loisti niin fantastisesti. Oli lähes täysikuu, tähdet tuikkivat ja kuulin 

jään laulavan tuolla alhaalla, järvellä. Ajattelin silloin, että tämä on oikea 

asuinpaikka oman prosessini kannalta. Yksinäisyydellä ja pitkillä öillä on 

merkitys, jotta ajatukset voivat asettua paikoilleen. Se on ollut ratkaisevaa, 

jotta olen päässyt mäin pitkälle itseni kanssa. 

Stefan 

 

 

Stefan tuntee luonnon ja oman rauhan merkittäväksi tekijäksi siinä, että hän on uskaltanut 

tuoda esiin feminiinistä puoltaan julkisesti arvostettuna saamelaispoliitikkona. 

Yksinäisyys ja pitkät yöt ovat kuin vastakohta kaupunkien tarjoamalle ihmisvilinälle ja 

aikatauluille. Yksinäisyys viittaa omin oloihinsa vetäytymiseen; antaa kuvan niin 

arvostelijoiden kuin muidenkin queerien joukosta vetäytymisestä. Pitkät yöt voivat viitata 

toisaalta pohjoiskalotin kaamokseen ja yöttömiin öihin, toisaalta taas aikakäsitykseen, 

jossa ei tiukkoja aikatauluja tunneta. Stefanille on ollut parasta nimenomaan luonnon 

tarjoama rauha. 

 

Pienissä yhteisöissä toimivat eri pelisäännöt kuin isommilla paikkakunnilla, ja tietoisuus 

säännöistä mahdollistaa elämisen myös ei-suvaitsevaisessa ympäristössä. Haittapuolena 

on monesti salailu, oman itsensä piilottelu, eristyksiin joutuminen ja queerseuran 

puuttuminen. (Kazyak 2011: 4–5.) Haastatelluista Lemet on vakaasti sitä mieltä, ettei tule 

koskaan muuttamaan pois saamelaisalueelta. Ristiriidan ratkaisu tapahtui tulemalla 

näyttävästi ulos kaapista ja toimimalla muiden queer-saamelaisten äänitorvena. Hän 

tiedostaa trendin ja mahdollisuuden muuttaa pois, mutta valitsee mieluummin 

saamelaisalueen. Lemet kertoo, kuinka hän on joutunut avoimesti vihan kohteeksi, ja 

lopulta hänen mielenterveytensäkin järkkyi uhkaavista tilanteista. Kaikesta huolimatta 

hän kokee saamelaisen elämäntyylinsä niin tärkeäksi, ettei voisi muuttaa muualle: 

 

Saamelaishomot pakenevat suurempiin kaupunkeihin. Olen tavannut 

Gaysirillä joitakin muita saamelaishomoja, mutta he muuttavat aina. Juuri 

nyt saamelaishomoidentiteettiä ei ole olemassa. Itse olen saamelainen ja 

pysyn täällä Karasjoella. En koskaan pakene. Ehkä vietän vähän lomaa, 

mutta en karkaa. 

Lemet 

 

Peltomaan mukaan elämä queerina Lapin pienillä paikkakunnilla on mahdollista yhteisön 

hiljaisia sääntöjä noudattaen. Lapin laskettelukeskukset tarjoavat vaihtelua rauhalliselle 

elämälle pienessä kylässä. Turistikeskuksissa on mahdollisuus tutustua niin turisteihin 
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kuin sesonkityöntekijöihinkin. Bilekulttuuristaan tunnetut keskukset tarjoavat myös 

mahdollisuuden juhlia muualla kuin paikallisten ihmisten kantabaareissa. Yleisesti 

pienissä kylissä baarit ovat sellaisia, joissa käy koko kylän väki sukupuoleen, ikään ja 

sosiaaliluokkaan katsomatta, sillä vaihtoehtoja ei ole. Laskettelukeskuksissa on 

mahdollista valita paikkansa ja seuransa eri tavalla. (Peltomaa 2012: 3, 5–6.) 

 

Myös internet tarjoaa oman pakopaikkansa pienen yhteisön elämästä ja lisäksi 

jokapäiväisen yhteyden queer-maailmaan, jos niin haluaa. Fafon raportin mukaan internet 

korvaa konkreettisen elintilan suppeutta, ja netistä etsitään toisia saamelaisia, sillä queer-

saamelaisilla on tarve olla yhteyksissä nimenomaan muihin queer-saamelaisiin. 

(Grønningsæter & Nuland 2009: 8).  Lemetin mainitsema Gaysir on yksi Norjan 

suosituimmista sivustoista. Siellä käy lähes 50 000 kävijää viikoittain, ja sivustolla on 

myös yli 33 000 aktiivista profiilia. Varsinaisten queer-sivustojen lisäksi Facebookissa on 

mahdollisuus linkittyä maailmanlaajuisesti, mutta myös pelkästään saamelaisten queerien 

kesken. (Grønningsæter & Nuland 2009: 24.) Keskustelufoorumeilla luodaan yhteyksiä 

ja etsitään muita saamelaisia queereja, mutta internetiä käytetään myös laajasti tiedon 

etsintään. Nuoret etsivät verkosta tietoa, tukea, ihmisiä samankaltaisissa tilanteissa ja 

tunnetta siitä, etteivät he ole asiansa kanssa yksin. Nimettömäksi jääneessä haastattelussa 

saamelainen queer kertoo lohduttautuvansa sillä, että voi pitää yhteyttä queermaailmaan 

internetin ja puhelimen välityksellä: 

 

Se etten voi olla täällä avoimesti queer, ei voi koskaan olla tätä tärkeämpää. 

Toki voin kaivata queer-yhteyttä. Mutta onneksi on olemassa puhelin ja 

Internet. Niiden parissa voin aina olla queer. 

Nimetön2 

 

 

Maaseutujen queerit haluavat joissain suhteessa vetää eron maaseudun ja kaupunkien 

queerien välille. Esimerkiksi Pride-kulkueet ja tämän tapainen juhlakulttuuri yhdistetään 

kaupunkilaisuuteen, jonka nähdään olevan täydellinen vastakohta maaseudun 

arkipäiväiselle avioelämälle. Ero vedetään myös tapoihin tavata muita kaltaisiaan. 

Syrjäseuduilla linkkinä muihin toimivat internetin keskustelupalstat, kun taas 

kaupungissa katsotaan olevan helppoa ja huoletonta tavata toisia queerejä 

sateenkaarikansalle tarkoitetuissa tiloissa. Saamelaisalueelle kaivattaisiin paikkoja, joissa 

queerit voisivat turvallisesti kohdata toisiaan. (Grønningsæter & Nuland 2009: 51.) 
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On eroa sillä, että on norjalainen HLBTQ-henkilö ja saamelainen HLBTQ-

henkilö. Avoimille homoille on Oslossa isoja kahviloita ja kerhoja, minne 

mennä. Täällä Karasjoella on pelkästään internet. 

Lemet 

 

Osloon muuttanut Ann-Karin vetää rajaa Pride-kulkueiden ja arkisen elämän välille. 

Hänen mielestään Pride-kulkueeseen kuuluva yliampuva pukeutuminen ja koreilu, queer-

roolin korostaminen arkipäivästä poikkeavasti, antaa ihmisille väärän kuvan kulkueen 

ihmisistä. Pelkona on, että käsitys seksuaalivähemmistöistä jumittuu äärimmäisen 

radikaaliin ja poikkeavuutta korostavaan kuvaan, mikä vahvistaa stereotypioita. Tällöin 

voi syntyä ajatus, jonka mukaan tavallinen massaan katoava kansalainen ei voi olla queer: 

 

Pride-tapahtumaa vietetään Oslossa kerran vuodessa, ja uutisissa näytetään 

aina kuvia paraatista. Pohjoisessa asuvat siskoni etsivät aina minua kuvista, 

mutta he näkevät vain pin-up-tyttöjä, nahkahomoja ja dragqueenejä eivätkä 

minua missään. Medioitten näkökulmasta en nimittäin ole jännittävä 

kuvauskohde. He kuvaavat mieluummin diivoja, joilla on sulkapuuhkat 

kaulassa. Yksi siskoistani kysyi sen takia: ”Ovatko kaikki homot 

tuollaisia?” --- Minun mielestäni täytyy näyttää myös meitä, jotka emme 

pukeudu muoviin ja nahkaan, koska helposti käy niin, että pienillä 

paikkakunnilla ihmiset saavat ainoan informaationsa medioitten 

valitsemista Pride-kuvista. 

Ann-Karin  
 

Ann-Karinin mukaan homoja eksotisoidaan, ja samalla tavalla eksotisoidaan myös 

saamelaisia. Usein saamelaisia kuvataan mediassa vain näkyvimpien stereotypioiden 

kautta, ja näkyvimmin valtayhteiskunnasta poikkeavat toimivat esimerkkinä aidosta 

saamelaisuudesta. 

 

Kiirunassa syksyllä 2015 järjestetty ensimmäinen alkuperäiskansojen ja ensimmäinen 

saamelainen Pride-kulkue rikkoi ajatusta siitä, että kulkue on vain kaupunkilaisten 

tapahtuma (Yle Sápmi 8.9.2014). Tapahtuma oli nimeltään Sápmi Pride, ja se on 

järjestetty myöhemmin myös Karasjoella toukokuussa 2015. Kulkue oli perinteen 

mukaisesti näyttävä ja värikäs, mukana liehui saamenlippuja ja osa kulkueesta oli 

pukeutunut saamenpukuun (Yle Sápmi 20.10.2014). Kun pohjoisen syrjäseutujen 

asukkaiksi mielletyt saamelaiset kulkevat näyttävästi Pride-kulkueessa, rikkoutuu kuva 

siitä, ettei homoseksuaalisuus kuulu syrjäseuduille. Tälläisessä tapauksessa näyttävä 

kulkue on hyvä huomion herättäjä: hetken aikaa kulkueen ihmiset tulevat esiin huomiota 

herättävästi pukeutuen, ja seuraavana päivänä heidät voi nähdä kylän raitilla arkiasussaan. 
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Pride toimii silmien avaajana sekä muistutuksena queerien olemassaolosta. 

 

Yleinen käsitys on, että urbaanissa kaupunkiympäristössä ihmiset ovat avoimempia ja 

suvaitsevaisempia. Kuitenkin elämä pienissä yhteisöissä ja haja-asutusalueella saattaa 

vaatia ihmisiltä suvaitsevaisempaa asennetta kuin kaupungeissa. Kaupungeissa on 

mahdollisuus hakeutua samanhenkisten ihmisten seuraan, kun taas pienillä 

paikkakunnilla ei ole varaa valita seuraansa samalla tapaa kuin kaupungeissa. Haja-

asutusalueen ihmiset, joita ei välttämättä yhdistä muu kuin sama asuinpaikka, joutuvat 

jatkuvasti tekemisiin toistensa kanssa ja sietämään hyvinkin erilaisia ihmisiä. (Peltomaa 

2012: 3.) 

 

Kun mietitään queerien sijoittumasta muualle kuin kaupunkikeskuksiin, on muistettava, 

että homot eivät välttämättä ensisijaisesti muodosta lähipiiriään muista queer-ihmisistä. 

On myös huomattava, että sosiologisiin tutkimuksiin ja kyselyihin helposti tavoitettavat 

ihmiset, jotka ensisijaisesti määrittelevät itsensä homoseksuaaliksi ja joiden lähipiiri 

muodostuu ensisijaisesti tätä asiaa silmällä pitäen, edustavat vain murto-osaa 

homoseksuaaleista. Monesti pyynnöt tutkimuksiin osallistumisesta leviävät myös 

erilaisten queer-järjestöjen kautta. Suomessa 1982 aloitettu tutkimus homoseksuaalisten 

ihmisten elämäntavoista ja elinoloista kertoi, että homoseksuaalit eivät eristäytyneet 

omiin piireihinsä etenkään maaseudulla. Vaikka näkyviä erilliskulttuurin paikkoja on 

kaupungeissakin nähtävillä, esimerkiksi homobaarit, niin homoseksuaalien 

rakkaussuhteet tapahtuivat usein näiden ulkopuolella; arkielämässä ja lähiympäristössä. 

(Grönfors, Mustola & Stålström 1984: 147–148.) 

 

Toki on mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä, että kaupungistumisen myötä 

homoseksuaalit pidättäytyvät vapaa-ajalla enemmän omissa oloissaan. Myös sosiaaliseen 

mediaan on muotoutumassa homoseksuaalisten henkilöiden eriytymisen paikkoja, jotka 

voivat aiheuttaa kohderyhmän liikkumista jo ennestään heille tarkoitettuihin paikkoihin 

ja tehdä ne tutuiksi. Toisaalta ilmiö voi myös vähentää homokulttuurin keskuksissa 

käymistä, sillä seuran löytäminen ei enää edellytä näihin paikkoihin menemistä. 

Esimerkkinä sosiaalisen median tuomasta deittailukulttuurin muutoksesta toimii Tinder 

sekä homoseksuaaleille tarkoitettu versio Grinder, jotka ovat paikkatietoja hyödyntäviä, 

nettideittailuun ja sosiaaliseen verkostoitumiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia. 
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3.3 Ihmisiä, joilla on köysi valmiina, jotka ovat metsään menossa 

 

Saamelaisten itsemurhien yleistyneisyys on huolestuttavaa. Nuorista, 18–29-vuotiaista 

poronhoitajista 33 % on harkinnut itsemurhaa. Paineita nuorille aiheuttavat epävakaat 

tulot, petovahingot, vähemmistöasema, pitkät ajat poissa kotoa, sekä paine elinkeinon 

jatkamisesta ja kulttuurin ylläpidosta. Poronhoidon kilpailu muiden maankäyttömuotojen 

kanssa aiheuttaa ahdistusta. Syrjintä, assimilaatio, kansaan vaikuttaneet traumaattiset 

kokemukset, pakkomuutot, äidinkielen menettäminen sekä yleinen alemmuuden tunne 

vaikuttavat myös taustalla. Tutkimuksessa todetaan poronhoitajamiesten ja -naisten 

suurempi itsemurhariski. Myös nuorten ja keski-ikäisten poronhoitajamiesten 

holtittomaan alkoholinkäyttöön ja ahdistukseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. 

(Kaiser 2011: 4–5.) 

 

Nuorten queer-saamelaisten piirissä itsemurha ei ole outo ilmiö, se on jopa näyttäytynyt 

ainoana vaihtoehtona: 

Hänen poismenonsa oli kuin nyrkinisku suoraan naamaan. Se sai minut 

ymmärtämään, että täytyy puhua enemmän. Hiljaisuus ei ratkaise ongelmia. 

-- Hänen kadottuaan perustettiin kuoro ”Vaajmoe – sjung för livet”. Todella 

hieno tapa huomata saamelaisnuorten psyykkinen huonovointisuus. Olla 

puhumatta tunteistaan ja ajatuksistaan saattaa olla tosi vaarallista. 

Ana 

 

Huoli saamelaisten yleistyneistä itsemurhista näkyy haastatteluissa. Haastatellut kertovat 

oman kertomuksensa lisäksi itsemurhan tehneiden tarinaa ja haluavat antaa vaihtoehdon 

tälle kohtalolle. Joskus queer-vähemmistöön kuulumiseen liittyvät vaikeudet voivat ajaa 

ihmisen mielenterveyden ongelmiin, mutta kukaan ei ole tietoinen näistä ongelmista, jos 

kaapista ei tulla ulos. Läheiset eivät välttämättä koskaan saa tietää ongelmien taustoja: 

 

Kaikki päättyi siihen, että hän teki itsemurhan, ja hänen perhettään ajatellen 

en halua repiä auki vanhoja haavoja. Mutta minun on pakko kertoa tästä. 

Kirjoitan teille täysin hänen vuokseen. Hän teki itsemurhan ja nyt minusta 

tuntuu, että minun on tehtävä jotakin, Hän oli sitä mieltä, ettei siitä pitäisi 

keskustella. Hän ei muka tiennyt, että sellaista onkaan, eikä halunnut 

kenenkään tietävän siitä. 

Nimetön3 

 

Myös haastatelluilla on itsetuhoisia ajatuksia: 
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Joskus paha olo saattaa jatkua tavattoman pitkään, ennen kuin helpottaa. 

Sitten tulee se vaihe, jolloin tekee typeryyksiä. Minulla o tapana istahtaa 

skootterini (moottorikelkka) selkään ja kaasuttaa täysillä tieheni. Olen 

kaahannut hullun lailla järvien yli. Olen rahdannut puita henkilöautollani. 

Ajatellut ”Saatana! En kestä tätä elämää. Ajan päin puuta!” Kun voin 

huonosti, en kerro sitä koskaan kenellekään. Ja yritän teeskennellä, ettei 

pahaa oloa ole olemassakaan. Mutta sekään ei toimi. Tämähän turhaan. 

Oikeastaan. 
Tim 

 

Saamelaisnuoret ovat ilmaisseet huolensa saamelaisten nuorten suurista 

itsemurhaluvuista ja yleistyneistä itsemurha-ajatuksista. Suomen Saamelaisnuoret, 

Ruotsin Sáminuorra ja Saamelaisneuvosto esittivät aiheesta yhteisen lausunnon 

huhtikuussa 2015 järjestetyssä, Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansa-asioiden 

Pysyvän Foorumin (UNPFII) 14. istunnossa. (Suoma Sámi Nuorat 24.4.2015.) Yleisesti 

alkuperäiskansojen psyykkisten sairauksien hoitoon käytettävät resurssit todettiin 

olemattomaksi ja hoito riittämättömäksi. Terveyspalveluissa ja hoitolaitoksissa ei ole 

kykyä käsitellä näitä nuoria, ja saamelaiset voivat huonosti jopa Pohjoismaisissa, jotka 

mielletään hyvien terveyspalveluiden maiksi. Norjassa asia on otettu huomioon Suomea 

ja Ruotsia paremmin, sillä Norjan kansallisella psyykkisten sairauksien ja 

huumeriippuvuuksien hoitokeskuksella on saamelaisia psykologeja sekä kulttuurista 

tietoa ja taitoa toimia myös saamelaisten kanssa. Norjan SANKS-keskusta (Samisk 

nasjonalt kompetansesenter) tulisi pitää malliesimerkkinä muille alkuperäiskansoille.  

 

Kansallisvaltiot eivät myönnä, että tilanne olisi poliittisten päätösten seurausta eivätkä 

ota vastuuta, joten kansainvälisten elinten tulisi ottaa asia hoitaakseen ja käynnistää 

työskentely alkuperäiskansojen itsemurhien estämiseksi. Saamelaisjärjestöt ehdottivat, 

että kulttuurin ja kielen osaamista on tuettava terveydenhuollossa. Toivottavaa olisi, että 

itsemurhia alettaisiin suunnitelmallisesti ehkäistä, ja että valtiot seuraisivat Norjan 

esimerkkiä ja perustaisivat toimielimiä psyykkisten sairauksien ja huumeriippuvuuksien 

hoitoon alkuperäiskansoja varten. (Suoma Sámi Nuorat 21.4.2015.) Fafon raportin 

mukaan hyvinvointivaltion auttamispalvelut eivät kuitenkaan Norjan homojen ja lesbojen 

kannalta ole erityisen hyvät, ja auttamispalveluja tarvittaisiin nuorison suunnattujen 

palvelujen lisäksi myös niille homoille ja lesboille, jotka tulevat kaapista vasta 

myöhemmällä aikuisiällä (Grønningsæter & Nuland 2009: 4). 
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Saamenkielistä ja saamelaisille suunnattuja mielenterveyspalveluita ei Suomessa tällä 

hetkellä ole. Myöskään saamenkielisiä psykoterapeutteja ei ole, eikä Lapin 

sairaanhoitopiirin psykiatrisessa yksikössä ole mahdollista käyttää saamea. Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksessä todettiin, että saamelainen psykiatriapotilas ei ole tasa-

arvoisessa asemassa: työn tulokset ovat toivottua huonommat, hoitoon hakeutumisessa 

on viivettä, väärän diagnoosin riski on suuri ja hoidon järjestäminen hankalaa, mikä 

aiheuttaa hoidon pitkittymistä. Myös kroonisen sairastumisen riski on suuri. Saamelaisten 

suuri määrä pitkäaikaisissa psykiatrian potilaissa ei selity sillä, että saamelaiset 

sairastaisivat enemmän, vaan sillä, että heidän hoitonsa on epäonnistunut. 

Itsemurhalukujen suuruutta on selitetty sanomalla, ettei saamelaisilla ole tapana hakea 

psykososiaalisia palveluita, mutta toisaalta saamenkielisiä palveluita ei myöskään ole 

ollut tarjolla. (Magga, R. 2010: 673.) Edistyksellistä sen sijaan on Mielenterveystalo.fi -

sivuston julkaisema pohjoissaamenkielinen masennuksen itsehoito-opas, joka sai saamen 

kielilautakunnan Saamen kieliteko -palkinnon vuonna 2015. Verkkojulkaisu saavuttaa 

saamenkielisen väestön riippumatta asuinpaikasta, antaa opastusta oman voinnin 

tukemiseen ja on samalla nykyaikainen palvelumuoto. (Yle Sápmi 22.12.2015.) 

 

Queering Sápmi -teoksessa monelle motiivina oman selviytymiskertomuksen jakamiselle 

on se, että kertomuksilla voidaan antaa toivoa toisille samassa tilanteissa oleville: 

 

Jossain istuu ehkä poika tai tyttö ja lukee jotakin siitä, mitä olen sanonut. 

Niinpä he voivat ajatella, että ”En ole yksin, joku on kulkenut edellä ja 

aurannut tien, jota voin kulkea.” Nuoret hakeutuvat useimmiten 

vanhempien ihmisten luo tietämättään oikein miksi. Haluan sanoa heille, 

että ”Ole mitä olet. Astu esiin sellaisena kuin olet, hyvin siinä käy!” Sillä 

ihmisten riistävät hengen itseltään! Koska he eivät uskalla... Koska he 

tuntevat olevansa koko universumin ainoita, joista tuntuu tältä. Mutta 

voimme auttaa osoittamalla, että meitä on useampia ja tukemalla toisia, 

voimme auttaa. 

Sven 

 

Ehkä joku näissä metsissä lukee kirjasta, mitä minä olen sanonut tai näkee 

minun valokuvani ja huokaisee helpotuksesta ajatellen: ”Hän selvisi oman 

elämänsä kanssa, minäkin selviän omani kanssa!” --- Olen päättänyt olla se, 

joka sanoo jotakin jos vain tilanne tuntuu turvalliselta. Heteroseksuaalista 

nuorta ei voi käännyttää homoksi, homoseksuaalisen nuoren sen sijaan voi 

kääntää epävarmuudesta ja pelosta varmuuteen ja toivoon. Se, että minä 

puhun asiasta, saattaa pelastaa jonkun elämän. 

Anna 
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Kertomuksilla on osansa todellisuuden luomisessa: ne kertovat, kuka voisimme olla, mitä 

voisimme tehdä ja mitä voisimme kertoa itsestämme. Voimme asettaa itsemme uuteen, 

nykyisyydestä poikkeavaan tilanteeseen. Voimme miettiä, tekisimmekö samoin kuin 

kertomuksessa. Vastaanotettu kertomus vaikuttaa toimintaan, antaa esimerkin, ja suuntaa 

omia suunnitelmiamme ja elämäämme. Kertomuksilla on myös käytännön seurauksia. 

(Hyvärinen 2006: 13.) Hyvien esimerkkien puute näkyy tarinoiden vähäisyytenä ja 

yksipuolisuutena. Oskal huomauttaa (2015: 82), että saamelaisessa kaunokirjalli-

suudessakin harvoin käsitelty homoseksuaalin elämä näyttäytyy onnettomana ja päätyy 

kuolemaan, ehkä jopa itsemurhaan. Itsemurhaan päättyvien esimerkkien lisäksi tuttuja 

haastatelluille olivat vain eräänlaiset kylähullujen tarinat: 

  

En tuntenut ketään muuta homoseksuaalista henkilöä, semmoista ei 

oikeastaan tiedetty edes olevan olemassa. Silloin tällöin taloon syntyi 

erilaisesti käyttäytyvä vohla, jota sanottiin ”tvitullingiksi”. Tiesin että 

tämmöistä oli olemassa, mutta en käsittänyt sitä täysin. Olin kuullut 

puhuttavan eräästä miehestä, joka oli hyvin naismainen. Se neuloi ja 

käveli hassusti. Tiesin että koko kylä nauroi hänelle. Ne olivat minun 

viitekehykseni. 
Ann Karin 

 

Jos yleisesti toistetaan vain kertomuksia, jossa saamelainen queer näyttäytyy 

naurettavana hahmona tai päätyy riistämään hengen itseltään, on muilla samassa roolissa 

olevilla vaikea keksiä muita vaihtoehtoja. Vaikenevien queerien kertomukset taas eivät 

pääse yleiseen tietoisuuteen. Eräs haastatelluista kuuli vasta kaapista tullessaan, että 

hänen suvussaan on myös muita homoseksuaaleja, josta ei vain ikinä puhuttu. Samoin 

pois muuttaneet eivät välttämättä tuo queer-identiteettiään julki saamelaisten 

keskuudessa, vaan pikemminkin esittävät ainoaksi ratkaisuksi lähteä pois, mikä joillekin 

tuntuu mahdottomuudelta. 

 

Uskonnollisuudella on nähty olevan vaikutusta siihen, miten homoseksuaalit ottavat 

yhteyttä ammattiauttajiin. Jos uskonnosta on omaksuttu kuva siitä, että 

homoseksuaalisuus on tunne-elämän häiriö ja sairaus, joka ehkä on parannettavissa, 

hoitoon hakeudutaan helpommin. Toisin sanoen uskonnollisissa piireissä 

homoseksuaaliset leimataan sairaiksi, ja näin homoseksuaalit liittävät sairausleiman 

osaksi identiteettiään. (Grönfors ym. 1984: 155–156.) Saamelaisten homoseksuaalien 

voisi kuvitella tekevän juuri päinvastoin: vaikka avun tarve nimenomaan uskonnollisessa 

yhteisössä kasvaneilla saamelaisilla varmasti on suuri, hoitoon hakeutumisen kynnys voi 
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olla ylitsepääsemätön. Ensinnäkään sopivaa hoitoa ei ole saatavilla. Saamenkielisen, tai 

edes kulttuurisensitiivisen, avun saaminen terveydenhuollon palveluista on vaikeaa 

palveluiden olemattomuuden vuoksi. 

 

Kynnystä avun hakemiseen nostaa se, että pienissä yhteisöissä terveydenhuollon 

työntekijät voidaan hahmottaa ensisijaisesti tuttuina siviilihenkilöinä, jotka sijoitetaan 

yhteisöön ja saamelaiseen sukujärjestelmään. Näin heitä ei ehkä nähdä 

vaitiolovelvollisina ammattilaisina. Se lisäksi, että avun pyytäminen koitetaan vaikeaksi, 

niin pärjäämisen pakko tekee hoitoon hakeutumisesta entistä vaikeampaa. (Miettunen 

2012: 26.) 

 

Haastatteluissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta puhuta ammattiauttajilta 

saadusta avusta. Koska haastatellut tiedostavat homoseksuaalisten saamelaisten 

kasvaneen itsemurhariskin, uskon, että ammattiauttajille olisi tarvetta. Hoitoon 

hakeutumisesta saatetaan vaieta, koska sitä hävetään. Pitää muistaa, että kertomuksissa 

jotain saatetaan jättää myös kertomatta: Queering Sápmi -projektiin osallistuneet ovat 

saattaneet tuntea painetta siihen, että oma kertomus on täytynyt saada kuulostamaan 

ihanteelliselta pärjäämistarinalta, jossa kertoja on pärjännyt valittamatta ja omin voimin. 

Toisena syynä voi näyttäytyä myös saamelainen, epämuodollinen sosiaaliturvan muoto: 

apu näihinkin tilanteisiin haetaan nimenomaan yhteisön sisältä ja tärkeimmät 

sielunhoitajat ovat muut yhteisöstä löytyvät queerit. Lemet ja Katarina kertovat 

kokemuksissaan siitä, miten avun tarpeessa olleet ovat lähestyneet heitä: 

 

Ihmiset soittelevat silloin tällöin salaisista numeroista. Sitä sattuu milloin 

vain, he saattavat olla kännissä tai sitten on varhainen aamu. He kysyvät 

minulta, miten heidän pitäisi käsitellä homona olemista. Minulle on 

soittanut ihmisiä, joilla on köysi valmiina, jotka ovat metsään menossa. 

Jotkut soittavat ja kysyvät, miten heistä tulisi heteroja. Heitä aina pelottaa, 

mitä vanhemmat sanoisivat. Aina. Joskus ajattelen, että olen saattanut 

pelastaa hengen tai pari. Se saa minut tuntemaan itseni hyvin ylpeäksi ja 

iloiseksi!” 

Lemet  

 

Sattui, että puhuin ajatuksistani joidenkin ystävieni kanssa, joten he tiesivät 

minun olevan avomielinen. Kun olin juhlimassa eräänä iltana, yksi 

ystävistäni tarttui minuun... Hän oli täysin yllättynyt ja vain ”häh? Onko se 

sinusta okeij?” Se oli ihanaa hänen taholtaan, hän vain istui ja itki ja sanoi, 

että hän piti tytöistä ja kysyi, mitä hän tekisi. Oli hienoa, ett hän tuli 

luokseni, että saatoin suoda hänelle hengähdystauon. 
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 Katarina 

 

Haastatellut kertovat avoimesti avusta ja tuesta, jota heiltä on haettu ja jota he ovat 

antaneet muille. Haastatteluissa he eivät kuitenkaan avaa sitä, mistä he itse ovat hakeneet 

ja saaneet tukea. Perheen ja lähimmäisten tuki näyttäytyy asiana, joiden avulla he ovat 

pärjänneet. Myös internetistä on voinut etsiä kohtalotovereita. Voisi olettaa, että apua on 

kuitenkin kysytty myös oman yhteisön sisältä luotettavilta henkilöiltä. Joka tapauksessa 

toisen queerin tuki näyttäytyy tärkeänä tukimuotona. 

 

3.4 Osoitan, että uskallan 

 

Monien alkuperäiskansojen mukaan yksilö ei ole yhteiskunnan perusyksikkö, vaan 

yhteisö. Hyvinvointia mietittäessä ajatellaan, että yksilön hyvinvointi riippuu yhteisön 

hyvinvoinnista. Yhteisöjen kollektiivisen hyvinvoinnin määrittelyssä katsotaan muun 

muassa yhteisöjen turvallisuus ja yhteisöjen elinvoimaisuus. Yhteisön turvallisuudessa  

otetaan huomioon esimerkiksi perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan laajuus 

ja yleisyys, rikoksien yleisyys sekä itsemurhaluvut verrattuna pääväestöön. 

Elinvoimaisuutta mietittäessä pohditaan fyysisen terveyden asioita, kuten odotettua 

elinikää, lapsikuolleisuutta, päihteiden käyttöä sekä terveyspalvelujen saatavuutta ja  

infrastruktuurin sopivuutta kulttuuriin ja ihmisille. (Kuokkanen 2008: 4–5.) 

 

Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut -tutkimuksessa kyselylomakkeiden 

lisäksi aineistona käytetään avaintoimijoiden haastatteluja. Avainhenkilöt ovat 

saamelaisalueen kuntien saamelaiset sosiaali- ja terveysalan johtavissa asemassa olevat 

henkilöt ja saamelaisten hyvinvointipalveluiden asiantuntijat ja aktiiviset toimijat. 

Heiltä kysyttiin saamelaisten hyvinvoinnin tilanteesta, viimeaikaisista kehityspiirteistä 

sekä tulevaisuudenkuvista. (Heikkilä ym. 2013: 33–34.) Vastauksissa näyttää 

korostuvan huoli koko saamen kansan hyvinvoinnista, ei vain palvelurakenteiden 

puutteista, tietyistä fyysisisen terveyden piirteistä tai alueellisista ilmiöistä. 

Haastatteluissa tuli ilmi myös queer-saamelaisia koskevia asioita. Avaintoimijoita 

esimerkiksi huolestutti enemmän saamelaisten sosiaalinen hyvinvointi kuin yleinen 

terveys. (Heikkilä ym. 2013: 82–82.)   

 

Nuorten poismuutto, perinteisen saamelaisyhteisön mureneminen ja nuorten perheiden 

tukiverkkojen oheneminen mainittiin huolestuttavina asioina. Perinteiset, perheen ja 
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suvun muodostamat auttamisrakenteet ovat korvautuneet osaksi uusilla, julkisilla 

palveluilla. Nuorten poismuutto estää heidän tukiverkostojensa syntymisen, mutta 

samalla aiheuttaa myös ikäihmisten yksinäisyyttä. (Heikkilä ym. 2013: 82–82.)   

Sisäinen syrjintä ja siitä johtuva queerien sekä muiden saamelaisten nuorten 

poismuutto, nimenomainen pakeneminen, pirstoo ja vahingoittaa koko 

saamelaisyhteisöä. Samalla sukusiteet ja tukiverkostot haurastuvat molemmin puolin: 

jos queer ei saa tukea yhteisöstään ja häntä ei hyväksytä, ei hänkään voi olla tukena 

häntä hyväksymättömälle yhteisölle. Haitta on molemminpuolinen. 

 

Avaintoimijat näkevät saamelaisidentiteetin ja kielen aseman parantumisen 

positiivisena tekijöinä. Huolissaan ollaan kuitenkin siitä, olivatko aseman parantamisen 

hyväksi tehdyt toimet myöhässä. Lisäksi vanhojen traumojen nähdään edelleen 

vaikuttavan taustalla henkilökohtaisina selviytymisvajeina ja sukupolvesta toiseen 

kulkevana riskinä syrjäytyä. Saamelaisen identiteetin vahvuus tai heikkous määrittää 

ratkaisevasti hyvinvointia. Yhteisön nähdään jakaantuvan kahteen ryhmään; heihin, 

jotka syrjäytyvät kielen menetyksen tai puutteellisen koulutuksen vuoksi sekä heihin, 

jotka voivat hyötyä kielitaitonsa ja koulutuksensa vuoksi kulttuurin vahvistumisen 

myötä syntyneistä uusista työmahdollisuuksista ja yhteiskunnan muusta toiminnasta. 

(Heikkilä ym. 2013: 84.) 

 

Queering Sápmi -teokseen haastateltujen huoli ei kohdistu vain omaan viiteryhmän 

hyvinvointiin. Queer-saamelaiset normien rikkojina ovat vain osoittaneet ahtaat normit 

ja vaietut, vaikeat asiat. Tilanne heidän kohdallaan on tiivistynyt alleviivaten yleisen 

pahoinvoinnin tilaa pohjoisessa. Haastatellut ovat huolissaan vaikenemisesta ja 

kasvavista sisäisistä ongelmista, joissa ei edistytä. Huoli muiden puolesta ilmaistaan 

selkeästi, mutta näkyvissä on myös huoli omasta itsestä. 

 

Tiedon saanti on hyväksi HLBTIQ-nuorelle itselleen, mutta myös heidän vanhemmilleen. 

Lisäksi oikea tieto on tärkeää myös ennakkoluulojen ehkäisyn kannalta. 

Nuorisotutkimusseuran tutkimuksessa HLBTIQ-nuoret kokivat koulut edelleen 

turvattomiksi paikoiksi, vaikka vuosi vuodelta kuva koulusta on muuttunut 

myönteisemmäksi. Harva koulussa kiusatuksi tullut HLBTIQ-nuori tunsi, että koulun 

henkilökunta olisi puuttunut kiusaamiseen. Haastatelluista Issát kertoo joutuneensa 
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kiusatuksi useaan otteeseen kouluaikoina, ja hän miettii myös kouluopetuksen vaikutusta 

asiaan: 

 

Ja koulussa saa tuskin mitään tietoa homoseksuaalisuudesta. Se mainitaan 

sulkumerkeissä luonnontieteen oppikirjassa, kehosta ja rakkaudesta. 

Notiisin muodossa. --- Homoseksuaalisuudesta alettiin puhua vasta lukiossa 

tavalla, mikä ei ollut alentavaa. Mutta se oli liian myöhäistä. Koulun olisi 

pitänyt ottaa asia esille aiemmin. 

Issát 

 

Issátin mielestä koulussa ei anneta nuorille tarpeeksi tietoa asiasta. Ihmisen 

seksuaalisiin oikeuksiin kuuluu seksuaaliopetuksen ja -valistuksen saaminen sekä 

oikeus vastaanottaa ja jakaa seksuaalisuuteen liittyvää tietoa. Lisäksi 

seksuaalikasvatuksen tulisi tavoittaa kaikki lapset ja nuoret tasa-arvoisesti. (THL 

2016b.) Issátin mukaan koulun antama valistus homoseksuaalisuudesta on lähes 

olematonta. Koulun tarjoaman vähäisen informaation lisäksi hän pohtii sitä, etteivät 

nämä oikeudet toteudu pohjoisessa samalla tavalla kuin etelässä. Hänen mukaansa yksi 

syy siihen, että pohjoisessa on edelleen jyrkemmät asenteet queer-ihmisiä kohtaan, on 

maantieteellinen etäisyys ja se, että pohjoinen ja etelä eivät ole tasavertaisessa asemassa 

keskenään: 

 

Asenteet ja edellytykset ovat ikään kuin erilaiset ja luulen niiden tavallaan 

jääneen jälkeen, koska Norjassa tapahtunut asenteidenmuutostyö, jonka 

olisi pitänyt koskea koko maata, ei ole ylettynyt ihan tänne pohjoiseen. 

Homoliike ei ole niin vahva tällä, eikä yhteiskunta ole tehnyt sen eteen 

minkäänlaista panostusta. Joten meillä on enemmän ennakkoluuloja ja siitä 

johtuen meillä esiintyy enemmän homofobiaa kuin etelässä. Eikä 

välttämättä vain saamelaisessa yhteiskunnassa, vaan pohjoisessa, yleensä 

Finnmarkissa. 

Issát 

 

Avun hakemisessa ammattiauttajilta on oma kynnyksensä. Fafo-raportin mukaan 

saamelaisilla homoilla ja lesboilla on ollut tarve puhua esimerkiksi psykologille, mutta 

näyttäisi siltä, että heidän on vaikea löytää ihmisiä, jotka heitä ymmärtäisivät. 

Luottamuksellisia suhteita ammattiauttajiin on vaikea muodostaa.  (Grønningsæter & 

Nuland 2009:57–58.) 

 

Tärkeimmiksi tuen antajiksi queerit nimeävät lähisukulaisensa, vaikka osa 

lähisukulaisista tuntee olonsa avuttomaksi uuden asian edessä, josta ei ole ollut 
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saatavilla tarpeeksi tietoa. Saamelaisten eläkeläisten keskuudessa on havaittu, että  avun 

saaminen yhteisöltä, niin sanottu epämuodollinen sosiaalinen turva, edellyttää tiettyä 

vastavuoroisuutta ja samalla myös poisjättäytymistä muodollisesta, virallisemmasta 

turvasta. Avun saaminen muualta tipauttaisi avun saajan ulos yhteisön vastavuoroisesta 

auttamisjärjestelmästä. On pakko pärjätä ilman muodollista sosiaalista turvaa, jotta 

pysyisi epämuodollisessa sosiaalisen turvan piirissä. (Miettunen 2012: 47.) Tämä 

ajatusmalli saattaa vaikuttaa myös queer-saamelaisten keskuudessa. Avun pyytäminen 

ulkopuolisilta saattaisi heikentää heidän asemaansa yhteisössä ainakin heidän omasta 

mielestään. 

 

Vain pieni osa homo- tai biseksuaaleista hakee apua seksuaalisesta suuntautumisesta 

”parantumiseen”. Useimmilla avun tarve liittyy suuntautumisesta aiheutuviin haasteisiin 

torjuvassa yhteiskunnassa. Vertaisryhmät ovat olleet monille tärkeä paikka oman 

identiteetin rakentamisessa. Ne tarjoavat turvallista ilmapiiriä vastapainoksi muualla 

kohdattavaan torjuntaan ja vaikenemiseen. (Nissinen 2011: 23–24.) Haastatteluissa 

vertaistuki näyttäytyy organisoimattomana toimintana: avoimet queerit saattavat 

hakeutua toistensa seuraan, ja kaapissa olevat pyrkivät näkymättömästi kysymään tukea 

tutuilta ja avoimesti queereilta. Nimettömät puhelinsoitot näyttävät olevan yleinen tapa 

lähestyä: 

On homoja, jotka kuultuaan minun olevan avoimesti gay soittavat minulle 

ja kysyvät ʺMiten voin kertoa äidilleni ja isälleniʺ. Minulla on tapana 

sanoa, ʺMitä väliä sillä on? Jos he raivostuvat, anna heidän raivostua, 

mutta sinä et voi tappaa itseäsi olemalla hiljaaʺ. 

Tim 

 

 

Queer-saamelaisten omat järjestöt ovat haastattelujen perusteella tulleet paikkaamaan 

aukkoa saamelaisten queerien tuen puutteessa. Norjassa on jo aiemmin toiminut järjestö 

Nettverk for lesbiske og homofile samer, lyhennettynä LHS, joka oli muun muassa 

myötävaikuttamassa tutkimussäätiö Fafon tekemän raporttiin Lesbiske og homofile i 

Sápmi (Grønningsæter & Nuland 2009.) Vuonna 2014 perustettu Queer Sámit pyrkii 

yhdistämään saamelaisten queerit valtiosta riippumatta, ja on lyhyen historiansa aikana 

myötävaikuttanut Sápmi Pride -tapahtumien järjestämiseen. Tavoitteena 

tulevaisuudessa on myös edistää tutkimusta ja informaation levittämistä, rakentaa 

yhteyksiä muihin järjestöihin sekä luoda tilaa saamelaisille myös muissa 

queeryhteisöissä. (Queer Sámit perustuskirja 23.2.2015.) Jo queerien näkyminen 
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saamelaisessa yhteiskunnassa on sinänsä helpotus monelle, mutta esimerkiksi Issátin 

mainitseman asenteiden muutostyön ja tiedon levittämisen tulisi kansallisella tasolla 

yltää myös pohjoiseen asti. Hyvinvoinnin tueksi olisi tärkeää saada ammattiauttajia 

toimimaan yhteisön ehdoilla ja tukemaan queer-saamelaisia. 

 

Nuoruuden on ajateltu olevan eräänlaisen riskivaihe ja homoseksuaalisen identiteetin 

muodostaminen nuoruudessa on kaksinkertainen riski. On jopa mietitty, onko nuorilla 

naisilla riski kolminkertainen, sillä naisena oleminen on vähemmän arvostettua kuin 

miehenä oleminen. Myös erilaisiin vähemmistöihin kuulumisen on katsottu kasvattavan 

riskiä itsemurhiin homoseksuaalisten nuorten keskuudessa. (Lehto & Kovero 2010: 126.) 

 

Saamelaiset homoseksuaaliset nuoret näyttäisivät siis olevan nelin- tai viisinkertaisessa 

riskiryhmässä. Kyseenalaistan kuitenkin ajatuksen naisten suuremmasta riskistä, sillä jos 

miehet ovat kulttuurissa arvostetumpia, ovat myös paineet ja odotukset heitä kohtaan 

kovemmat. Monesti sukupuolten seksuaalisuuden kehitystä vertaillessa tulee ilmi käsitys 

siitä, että miehillä seksuaalinen suuntautuminen muodostuu nuoruusvuosina suhteellisen 

pysyväksi, mutta naisten seksuaalisuutta on kuvailtu elämän myötä muovautuvaksi ja 

muuttuvaksi (Nissinen 2011: 18). Jos miesten homoseksuaalinen identiteetti vakiintuu 

nuoruusiällä, ja naisille jää seksuaalisen identiteettinsä kanssa enemmän liikkumavaraa, 

niin nuoruusikä on mielestäni riski nimenomaan miehille. Kuten edellisissä luvuissa on 

todettu, saamelainen macho-kulttuuri asettaa kovat paineet ammatinvalinnassa, 

miehisyydessä ja taidoissa nuorille miehille. Naisten on hyväksytympää rikkoa rajoja. 

 

Stigma tarkoittaa ihmiseen tai ryhmään liitettyä negatiivista leimaa. Stigman saa, jos 

rikkoo normeja joko omasta halustaan tai itsestään riippumattomista syistä. Erilaisuutta 

edustavia yksilöitä voidaan kontrolloida ja syrjiä stigman avulla. Esimerkiksi 1980-luvun 

AIDS-epidemia on stigmatisoinut homomiehiä voimakkaasti. HIV-tartuntaan on liittynyt 

seksuaalisuuden normien rikkomisen sekä häpeän leima. (Hiv-tukikeskus 2016.) 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ryhmiin liittyvien negatiivisten stigmojen 

katsotaan olevan haitallisia ja johtavan syrjintään ja syrjäytymiseen. Leimautumisella voi 

kuitenkin olla myös positiivisia vaikutuksia yksilön elämään: se suojelee käsitystä itsestä 

ja luo ryhmään kuulumisen tunnetta. (Grønningsæter & Nuland 2009: 26.)  
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Haastatteluissa näkyy, että queerien erilaisuuden tunnetta ja syitä syrjintään on helpompi 

käsitellä, jos kohde ei näe syyksi itseään, vaan osaa etsiä syyt tuomitsevien ihmisten 

ajatusmaailmasta. Se, että yksilö tietää ja tunnustaa saamelaisten historian kolonisoituna 

kansana, auttaa etsimään syitä nimenomaan yhteisön käyttäytymisestä. Tällöin hän ei 

joudu käsittelemään asiaa niin päin, että vika olisi pelkästään itsessä. Lisäksi 

suhtautuminen yhteisöön on suopeampi, kun ymmärtää yhteisön käyttäytymisen taustat. 

Haastatteluissa analysoidaankin omaa elämää tarkkanäköisesti suhteessa yhteisöön. 

Epävarmuuden kokemuksia itsestä on, mutta varmuutta queereille tuo yhteisön normien, 

tapojen ja historian tunteminen. Haastatteluista voi tulkita, että jotkut näkevät Amerikan 

alkuperäiskansojen kahden sielun ihmiset voimaannuttavina. He kokevat queerien 

esiinmarssin pohjoisessa myös yhdeksi dekolonisaation välineeksi. Yhteisön 

elpymisprosessiin osallistuminen sekä toipumisen ja keskustelutarpeen tiedostaminen 

rohkaisee queer-saamelaisia työskentelemään niin oman kuin yhteisönsäkin hyvinvoinnin 

eteen. Samoja asioita tuli esiin myös Løvoldin tuloksissa: ihmiset uskoivat, etteivät 

vaikeneminen ja suvaitsemattomuus ole loppujen lopuksi aina kuuluneet saamelaisiin 

tapoihin, vaan niiden ajateltiin olevan myöhempää perua. Tämä ajatus antaa heille voimaa 

rikkoa hiljaisuutta ja puhua queerien asemasta. (Løvold 2014: 32.) 

 

Huomioni kiinnittyy haastatteluissa erilaisuuden kokemuksiin ja väitteeseen siitä, että 

etniseen vähemmistöön kuuluvat nuoret ovat suuremmassa riskiryhmässä kuin muut 

ikätoverinsa. Uskon, että jokainen haastatelluista tuntee jonkinlaista erilaisuutta muihin 

verrattuna, mikä lienee yksi syy hakeutua projektiin. Joillakin erilaisuus näyttää liittyvän 

suoraan seksuaaliseen orientaatioon tai sukupuoliseen luonteeseen. Jotkut näyttävät 

vastaavasti peilaavan erilaisuuttaan muihin asioihin, eivätkä edellä mainitut asiat ole siis 

keskeisessä erilaisuuden tunteessa. Yksi liittää tunteensa suoraan saamelaisuuteen, joku 

siihen, että on vain puoleksi saamelainen, toinen puolestaan siihen, että näytti erilaiselta, 

asui kaukana tai ei toiminut perinteisessä ammatissa. Erilaisuutta saatettiin tuntea myös 

sairauden tai ulkonäön vuoksi. Esimerkiksi Taina kertoo saamelaisuudestaan positiivisen 

erilaisuuden tekijänä, mikä konkreettisesti ilmeni gáktin eli saamenpuvun kautta: 

 

Mummolta olin perinyt gáktin, jota pidin aina syntymäpäivinä ja koulun 

päättäjäisissä. Olin koulun ainut saamelaislapsi, mutta se antoi minulle silti 

jollakin tavalla yhteenkuuluvuuden tunteen. Koin että olin osa jotain 

suurempaa. Se antoi minulle pieniä hetkiä nauttia positiivisesta huomiosta 

tilanteissa, jotka muulloin olivat minulle hankalia. Ihmiset olivat 
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ystävällisiä ja kyselivät kaikenlaista. Olin ylpeä alkuperästäni enkä koskaan 

kokenut mitään kielteistä saamelaisuudessani. Gákti ikään kuin suojeli 

minua. 

Taina 

 

Haastatelluista osa näyttäisi olevan hyvin näkyvissä ammateissa, kuten poliitikkoina, 

näyttelijöinä, käsityöläisinä, taiteilijoina. Ruotsin saamelaiskäräjillä pitkään poliitikkona 

toiminut Stefan on kokenut, ettei hänen naisellisen puolensa esiintuominen ole 

vaikeuttanut hänen uraansa. Stefan kertoo, että odotti puolueensa, kollegansa ja muiden 

saamelaisten tuomitsevan hänet, mutta yllättyi, kun mitään pahaa ei tapahtunutkaan. 

 

Kriitikot näkevät kai, että nautin kuitenkin arvostusta, eivätkä voi nurjertaa 

minua tällä. --- Luulen saavani myös kunnioitusta, kun tekee jotain tälläista. 

Osoitan, että uskallan. Oltuani niin ujo, lähes nynny, olen nykyään rohkea 

mies, seison tekojeni takana. Omasta mielestäni en häpäise ketään, en 

itseäni, en vanhempiani tai Saamelaiskäräjiä, uhmaan vain sitä mikä on 

miehille sallittua. -- Vaikuttaa kuin saamelainen yhteiskunta kunnioittaa 

sitä, että heidän puheenjohtajansa on queer. 

Stefan 

 

Poliitikkona Stefan on saanut huomiota rohkeudestaan ottaa asia esille. Hän näkee, että 

rehellisyys ja rohkeus ehkä jopa lisäävät hänen nauttimaansa arvostusta poliitikkona. Kun 

on rohkea ja arvostaa itseään, on muidenkin helppo kunnioittaa häntä. 

 

Osa kokee saavansa arvostusta myös perheensä maineen kautta. Esimerkiksi Suomen 

saamelaiskäräjillä vaikuttanut Anna kokee, että hänen vanhempiensa nauttima arvostus 

osaltaan vaikuttaa siihen, miten häneen yhteisössä suhtaudutaan: 

 

Muutoin en ole kuullut myönteisiä enkä kielteisiä kommentteja täällä. Ehkä 

se johtuu osittain siitä, että vanhempiani pidetään arvossa. Isäni on 

legendaarinen tarinaniskijä, laulaja ja metsästäjä. Hän oli vanhan kansan 

ihminen ja kaikkien kunnioittama. Samoin äitini on. Ehkä kunnioitus heitä 

kohtaan siirtyy jotenkin myös minuun? 

Anna 

 

Pauliina, joka on toiminut Saamelaisneuvostossa ja on omien sanojensa mukaan ollut 13 

vuotta mukana saamelaispolitiikassa, kertoo, kuinka työ saamelaisen yhteisön hyväksi on 

ollut hyväksi myös hänelle. Asuttuaan kauan Helsingissä hän palasi saamelaiskysymysten 

pariin ja määrittelee kulttuurillisen perustan löytämisen olleen se asia, joka teki hänestä 

kokonaisen ihmisen. Pauliina toteaa: 
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Olen mitä olen ja olen vaurioitunut, koska maani on vaurioitunut. --- Yritys 

tervehdyttää maata, taistelu vesien ja metsien puolesta, on myös 

tervehdyttänyt minua. 

 Pauliina 

 

Pauliina siis löytää syyn omalle rikkonaisuudelleen kulttuurinsa kokemuksista. Hän on 

itse henkilönä jatkumona maalle ja suvulleen ja tiedostaa, että se, mitä ennen on koettu, 

on tehnyt hänestä sen, mikä hän on. Pauliina toteaa, että työskentelemällä oman kansansa 

puolesta hän sai luvan kuulua yhteisöön. 

 

Tietämys omasta kulttuurista näyttäisi suojelevan queereja itsensä syyllistämiseltä ja 

tukevan hyvinvointia. Tieto omasta historiasta luo varmuutta puhua asioista sekä 

varmuutta siitä, ettei ongelman ydin ole yksilössä. Voisiko etnisellä identiteetillä, siihen 

liittyvällä identiteettineuvottelulla ja erilaisuuden tunteella olla positiivinen vaikutus 

queer-identiteettin rakentumiseen? Saamelaiseksi kasvamisen katsotaan tapahtuvan 

yhteisön tuella, mutta queer-identiteetin luominen on hyvin yksilöllinen asia ja näyttäisi 

tapahtuvan harmittavan monesti ilman tukea. Asiaan vaikuttanee myös se, onko yksilö 

kasvanut tiiviin yhteisön sisällä joutumatta kokemaan erilaisuuden tunnetta suhteessa 

valtayhteiskuntaan tai vähemmistöryhmään sekä se, onko hän joutunut miettimään 

hyväksytyksi tulemista aiemmin. Aiempi erilaisuuden käsitteleminen voi helpottaa oman 

seksuaalisen identiteetin hyväksymistä ja sen aiheuttamien reaktioiden käsittelyä. 

 

Suomalaisia homoja haastateltaessa (Lehto & Kovero 2010: 232) havaittiin, että 

erilaisuuden tuntemukset kumpuavat seksuaalisuudesta vain osan kohdalla. Jotkut kyllä 

liittivät poikkeavuuden seksuaalisuuteensa, mutta kertoivat erityisesti seikkoja 

lapsuudesta, joiden olivat jo ennen seksuaalisen luonteen esille tulemista tunteneet 

erilaisuutta. Poikkeavuutta koettiin muun muassa syntyperän, uskonnon, perhesuhteiden 

ja vammaisuuden tähden. Lehto esittää arvelun siitä, että erityisesti nuoremmat 

haastatellut, jotka kokevat erilaisuutta ensisijaisesti jonkin muun asian kuin seksuaalisen 

suuntautumisensa vuoksi, hyväksyvät homoutensa hyvin. Saamelaisuus voi toimia 

queeria suojelevana asiana, jos erilaisuuden tunne voidaan liittää etniseen identiteettiin, 

josta nykyisin tunnetaan yleensä ylpeyttä. Kuten teoksen esipuheessakin kerrottiin, 

yhdeksi punaiseksi langaksi huomattiin kahteen vähemmistöön kuulumisen hieno tunne. 

Kahteen ryhmään kuulumisen tunne onkin varmasti yksi voimaa antavista tekijöistä. 
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4 VAIKENEMISESTA KESKUSTELUUN 

 

 

Tavoitteenani oli tutkia, millaisia normeja queer-saamelaiset rikkovat saamelaisissa 

yhteisöissä. Pyrin selvittämään, millaisia ratkaisuja he tekevät ristiriitatilanteessa, joka 

aiheutuu normien rikkomisesta. Lisäksi tutkin, millaisia ovat yhteisön reaktiot ja 

käyttäytymisnormit tilanteessa. Tarkastelin myös sitä, mitkä asiat ohjaavat eri 

ratkaisuvaihtoehtoihin, millaiselta näyttää queerien hyvinvointi ja mitä queerien tilanne 

kertoo koko yhteisön tilasta. Jaoin työni kahteen osioon: esiin nouseviin normeihin ja 

ristiriitatilanteen ratkaisuvaihtoehtoihin. 

 

Aineistonani toimi Queering Sápmi -teos, joka koostuu queer-saamelaisten 

haastatteluista. Teoksen tarkoituksena on ollut avata keskustelua queer-kysymysten 

ympärillä saamelaisessa yhteiskunnassa sekä antaa kasvot saamelaisille queereille. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioista ei ole aikaisemmin juuri käyty avointa 

keskustelua saamelaisessa yhteiskunnassa, mutta asiaa on käsitelty nuorison keskuudessa 

sekä taiteen kautta. Lähestyin aihettani kerronnallisen analyysin kautta, joten käsittelin 

haastatteluja kertomuksina. Temaattisella luennalla etsin kantavia teemoja, ja lopulta 

päätin keskittyä kertomusten ristiriitatilanteiden ja ratkaisujen teemoihin. 

 

Ristiriitatilanteiden syntyyn haastateltavat lähtivät etsimään syitä saamelaisista arvoista. 

Pääteemoja nousi esiin neljä. Niitä olivat kristinusko, poronhoidon macho-miesten 

kulttuuri, perinteisten käsitöiden ja erityisesti saamenpuvun säännöt sekä vaikenemisen 

perinne. Uskonnollisuuden, poronhoidon sekä hiljaisuuden teemat nousivat esille myös 

Fafon homoseksuaaleja saamelaisia käsittelevässä raportissa (Grønningsæter & Nuland 

2009). Näiden lisäksi havaitsin normiksi myös yhdenmukaisen saamelaiskuvan 

ylläpitämisen. Yhdenmukaisuus oli tarpeen etenkin rakennettaessa saamelaista 

yhteiskuntaa poliittiseksi, yhtenäiseksi toimijaksi. Heteronormin vastaisten toimijoiden 

saamelaisuus saatetaan kyseenalaistaa, sillä sen ei koeta olevan osa sitä kuvaa, jota on 

haluttu luoda. 

 

Haitallisena, jo kulttuurin ominaispiirteenä pidettävänä tapana näyttäytyy vaikenemisen 

perinne. Vaikeneminen on reaktio, jonka haastatellut kokevat kansalliseksi tavaksi 

suhtautua vaikeisiin asioihin. Tapa tekee yhteisöjen ilmapiiristä ahdistavan. 

Vaikenemista voi esiintyä myös asioiden ympärillä, jotka hyväksytään, mutta joista ei 
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koeta olevan tärkeää puhua tai joista ei ole tarpeeksi tietoa. Vaieta voidaan myös 

kohteliaisuussyistä. Vaikeneminen on kaikesta huolimatta myös vallankäytön muoto ja 

henkisen yhteisöväkivallan väline. Vaikeneminen, ulkopuoliseksi sulkeminen ja 

huomiotta jättäminen ovat myös vahingollisia suhtautumistapoja samalla tavoin kuin 

suorat, vihamieliset teot ja puheetkin. 

 

Kristinusko ja sen yhteys kolonialismiin nähtiin vahvasti syynä ahdasmielisten asenteiden 

muotoutumiseen. Kristinusko ja kirkkoon kuuluminen esiintyi tapana kuulua sukuun, 

puhua samaa kieltä heidän kanssaan. Kirkolliset menot nähtiin suvun perinteenä, jota on 

jatkettava. Kristinuskoon ei kuitenkaan suhtauduttu oman sydämen uskona, vaan tieto 

siitä, ettei toteuta kristinuskon ihannetta heterona elämisestä, ajoi saamelaisia queereja 

ulkopuolisiksi. Kirkkoon saatettiinkin suhtautua vain osana suvun perinteitä, kun taas 

saamelainen muinaisusko kiinnosti osaa haastatelluista oman hengellisyyden paikkana. 

Vanha luonnonusko ei arvostele ihmistä sen perusteella, mihin sukupuoleen he kuuluvat 

tai mihin sukupuoleen he tuntevat vetoa, ja uskosta etsittiin vapautusta heteronormista. 

 

Poronhoidon katsottiin vaikuttavan erityisesti miehen ahtaisiin rooleihin. Poronhoito 

näyttäytyy machokulttuurina, jossa odotuksena on, että mies on taitava poromies, 

erähenkinen, karski, naisista kiinnostunut ja alkoholia mielellään kuluttava. 

Poronhoidosta katsotaan juontuvan erityisesti luonteen kovuuden ihanne. Myös Oskalin 

tutkimuksessa miesten rooli näyttäytyy edellä mainitun kuvailun mukaan (Oskal 

2015:79).  Esimerkiksi miesmäisten naisten sekä lesbojen koetaan sopeutuvan paremmin 

saamelaiseen yhteisöön kuin naismaisten miesten ja homoseksuaalien. Naisten on 

hyväksyttävämpää olla rajojen ylittäjiä, mutta samaan aikaan on nähtävissä naisten 

väheksyntää. 

 

Heteroihanteen nähtiin tulevan konkreettisesti esiin perinteisissä saamelaisissa käsitöissä. 

Yhteisö kontrolloi käsityöperinnettä, eikä sen asettamia normeja haluta rikkoa. 

Saamenpuku ilmentää sukupuolta hyvin yksiselitteisesti, ja joissakin tapauksissa puku 

ilmentää myös siviilisäätyä, ja näin puku on sidoksissa myös avioliiton normiin. Yhteisö 

arvioi pukuja, ja kohteeksi joutuvat niin pitäjä, puvun tekijä ja laajimmillaan koko suku. 

Sigga-Marja Maggan määrittelemät sosiaalisen kontrollin keinot eli katse, hylkiminen ja 

aidon duodjin vaatimus vahtivat myös sitä, etteivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
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edustajat voi osallistua pukuperinteeseen omilla ehdoillaan. Queerit ovat itsekin 

sisäistäneet normit niin hyvin, että pitävät niiden rikkomista lähes mahdottomana. 

 

Ristiriidan ratkaisutilanteessa neuvottelua käytiin yhteisöön jäämisen, pois muuttamisen, 

kaapista ulos tulemisen, piiloon jäämisen, hiljaiselon sekä voimakkaan kapinoinnin 

välillä. Lisäksi haastatellut välittävät tietoa myös siitä, kuinka saamelaiset queerit ovat 

pahimmissa tapauksissa ajautuneet jopa itsemurhiin. Haastatellut kertovat itsekin, että 

itsemurhaan liittyviä ajatuksia on olemassa. Hälyttävän moni tunsi itsemurhaan 

päätyneitä, ja nämä huonosti päättyneet kertomukset tuntuivat olevan monelle ainoita 

esimerkkejä, suoranaisia mallikertomuksia queerina elämisestä pohjoisessa. Tämän 

kertomusmallin muuttamiseksi haastatellut itse ovat päättäneet antaa toisenlaisen 

esimerkin ja olla avoimesti queereja. 

 

Kaupungeissa queereja houkutteli mahdollisuus anonyymimpään elämään sekä 

mahdollisuus kohdata muita queereja. Muuttoon oli monia syitä, mutta queer-luonteensa 

takia lähteneitäkin oli. Monet haastatelluista olivat asuneet osan elämästänsä kaukana 

kotipaikaltaan, mutta uskaltaneet myös palata kotiseuduilleen. Näyttää siltä, että 

saamelaisuudesta oltiin ylpeitä, sitä haluttiin vaalia. Etnistä identiteettiä haluttu kieltää, 

vaikka henkilö olisikin rakentanut elämänsä muualle kuin Sápmiin. Toisaalta on 

muistettava, että projektin tarkoitus on antaa kasvot queer-saamelaisille, joten he, jotka 

ovat katkaisseet yhteytensä saamelaiseen yhteiskuntaan, eivät tule näkyviin. 

 

Saamelaisalueelle, pohjoisiin yhteisöihin tai muille syrjäseuduille jääneet joutuivat 

miettimään, tulevatko ulos kaapista, yrittävätkö elää elämää kuten ennen eli huomiota 

herättämättä vai alkavatko rohkeasti puhua queer-asioiden puolesta. Internetin tarjoamat 

yhteydet ja vierailut kaupunkeihin toivat taukoa elämään sekä yhteyksiä myös queer-

maailmaan. Elinkeino, suku ja luonto koettiin niin tärkeinä, ettei niistä haluttu luopua. 

Jotkut myös näkivät yhteisöjen huonon tilan vaikenemisen ja väkivallan taustalla, ja 

kokivat, ettei pois muuttaminen tai vaikeneminen ratkaisisi asiaa. He halusivat siis jäädä 

vaikuttamaan yhteisönsä hyvinvointiin. 

 

Queer-saamelaisten hyvinvointi on huonossa tilassa. Huonovointisuutta aiheuttavat 

ympäristön ahdasmielisyys ja syrjityksi tuleminen. Vertaistukiverkostot ovat 

olemattomat ja ammattiapu vaikeasti saavutettavissa. Avun pyytäminen ei kuulu 
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pärjäämisen ihanteeseen, mikä vaikeuttaa erityisesti ammattiauttajan puheille pyrkimistä. 

Apua halutaan pyytää anonyymisti ja muilta salaa. Yleistä on, että esimerkiksi 

julkihomoille ja -lesboille soitetaan nimettömiä puheluita ja kysytään neuvoa. 

Saamelaiset järjestöt ovat kuitenkin tulleet paikkaamaan aukkoa saamelaisten queerien 

aseman ja elämänlaadun parantamiseksi. Esimerkiksi Queer Sámit pyrkii auttamaan 

heitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä 

vuoksi. Järjestö levittää tietoa, luo yhteyksiä ja tilaa queer-saamelaisille saamelaisessa 

yhteiskunnassa. Queer-saamelaiset tulisi huomioida kuitenkin myös terveydenhuollon 

palveluissa nykyistä paremmin. 

 

On oletettu, että vähemmistöjen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat korkeassa 

riskiryhmässä. Tämä näyttää olevan totta, mutta toisaalta etnisellä identiteetillä voi olla 

myös positiivinen vaikutus. Muusta kuin queer-luonteesta johtuva erilaisuuden kokemus 

näyttäisi myös suojelevan yksilöä. Ehkäpä erilaisuuden kokeminen jo aiemmin kuin vasta 

seksuaalisen identiteetin muodostuessa antaa apua tilanteen sietämiseen. 

Seksuaalivalistus lisää ymmärrystä, mutta myös tieto omasta kulttuurista ja sen historiasta 

näyttää lisäävän queer-saamelaisen sietokykyä: queerien vaikea tilanne yhdistetään 

kansan historiallisiin traumoihin, eikä sitä nähdä vikana itsessä. Ajatus siitä, että 

kolonialismi on syynä vaikeaan tilanteeseen, säästää queer-saamelaisia omaan itseen 

kohdistuvalta vihalta. Queerit eivät myöskään syyllistä asiasta saamelaista yhteiskuntaa, 

vaan näkevät ahdasmielisyyden yhtenä kolonialismin sivutuotteista, asenteena, joka on 

muutettavissa ja joka ei alun perin kuulu saamelaiseen kulttuuriin. Katse suunnataan 

eteenpäin, ja pyrkimyksenä on murtaa vaikenemisen perinne avoimen keskustelun 

kulttuuriksi. 

 

Saamelaisten queerien esiinmarssi on osa alkuperäiskansojen yleistä keskustelua 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman kohentamisesta osana dekolonisaatiota. 

Pyrkimyksenä on kyseenalaistaa kolonisaation kautta ja erityisesti kristinuskon 

vaikutuksesta omaksutut käsitykset. Tavoitteena on elvyttää kansojen omia käsityksiä 

sekä queer-kieltä, ottaa käyttöön jo unohduksin joutuneita termejä sekä tarkastella queer-

kysymystä yhteisöä voimaannuttavana asiana. Mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä 

nostavat esiin esimerkiksi ne seikat, joita pystymme päättelemään saamelaisista 

sukupuoli- ja seksuaalikäsityksistä ennen kristinuskon vaikutusta. Onko Amerikan 

alkuperäiskansojen two spirited -ajattelu suoraan sovellettavissa saamelaiseen 
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yhteiskuntaan, eli onko mahdollista, että entisaikojen sukupuolirajojen rikkojilla ollut 

oma rooli yhteiskunnassa ja mahdollisesti jonkinlainen pyhä asema? Mitä annettavaa two 

spirited -ilmiöllä olisi saamelaisille, vaikkei se olisikaan suoraan yhdistettävissä 

saamelaisten historiaan?  

 

Tutkimisen aihetta löytyisi saamelaisten yhteisöjen normeista enemmänkin. Esimerkiksi 

pro gradu -tutkielmani alaluvuista löytyisi useita mielenkiintoisia teemoja. Erityisesti 

vaikenemisen käyttäytymisnormi koskettaa laajasti saamelaisia ja nostaa esiin lisää 

kysymyksiä: Mitkä asiat saavat vaikenemisen jatkumaan, ja onko muutosta havaittavissa? 

Miten vaikeneminen näyttäytyy laajemmin saamelaispolitiikassa? Poronhoidon 

machokulttuuri taas herättää kysymyksiä miesten asemasta ja roolista: Mikä on 

saamelaisten miesten hyvinvoinnin tila, ja kuinka sitä olisi kohennettava? Mitä 

annettavaa miestutkimuksella olisi saamelaisille? Tarkempaa tarkastelua kaipaisivat 

myös duodjin sosiaalisesta kontrollista johtuvat ristiriidat: Keitä saamelaisia sosiaalinen 

kontrolli sulkee ulkopuolelle? Miten eri sukupolvien käsityksen saamenpuvun 

merkityksestä ja käyttötavoista vaihtelevat? Ongelmatilanteiden ratkaisutavoissa minua 

kiinnostaisi erityisesti perheen ja suvun vaikutus. Miten queer-asiaa käsitellään perheen 

ja suvun kesken? Miten perhe kokee tilanteen? Miten queerien muuttoa kauas kaupunkiin 

käsitellään perheissä? 

 

Katson esiin tuomieni ongelmien olevan jatkumoa sille vaikealle tilanteelle, etteivät 

saamelaisten toimijoiden voimavarat pääse suuntautumaan yhteisön sisäiseen 

keskusteluun. Pitkittynyt taistelu maasta, elinkeinoista, kulttuurista ja kielestä vaatii 

edelleen yhteisön resurssit. Osoittamiani saamelaisia normeja ja niiden tarpeellisuutta 

olisi mietittävä uudelleen; huomattava muutoksen ja joustamisen tarve. Mielenkiintoista 

tulee olemaan se, onko saamelainen yhteisö valmis hyväksymään queerit keskustelua 

avaavana, historian traumoista eheytymiseen pyrkivänä voimavarana. Koko saamelaista 

yhteiskuntaa koskettavan vaikenemisen normin on murruttava, jotta keskustelu vaikeista 

asioista voi alkaa.  
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LIITE 1 
 

 
 

Haastatelujen asuinpaikat. Joissakin tapauksissa haastatellut eivät määrittäneet tarkasti 

asuinpaikkaansa, joten joissakin suhteessa merkitty paikka on tulkitsijan arvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2 

 

 
 
 

Kartta haastateltujen päätellystä muuttoliikkeestä. Pallo kuvaa lähtöpaikkaa, tähti sitä 

mihin muuttanut. Kartassa huomioitu vain suhteellisen pysyväksi luokitellut muutot, 

esimerkiksi opiskelujen vuoksi tehdyt väliaikaiset muutot eivät ole kuvattuna. Kartassa 

ei myöskään kuvattuna heitä, jotka haastatteluissa eivät kertoneet muutoistaan, tai he, 

jotka eivät ole haastateltujen perusteella muuttaneet. 


