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Uusi saamelaissukupolvi on noussut puolustamaan kansaansa ja sen kulttuuria ja maita. 
Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti on noussut näkyväksi 
yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi.  
Kuva: Kukka Ranta  

Miksei tällaista kirjaa ole tehty aiemmin? Kysymys herää kahvipöydässä useampaan 
otteeseen. 

Pöydän ääressä istuvat toimittajat Jaana Kanninen ja Kukka Ranta sekä Suomen 
Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti. Ranta ja Kanninen ovat työstäneet 



tietokirjaa Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta kahden viime vuoden ajan. Laiti on 
yksi Vastatuuleen-nimisen kirjan lukuisista saamelaishaastateltavista. 

 
Toimittaja Jaana Kanninen, Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti ja 
toimittaja Kukka Ranta Helsingin rautatieasemalla.  
Kuva: Anna Nevalainen  

Laiti, Ranta ja Kanninen ovat yhtä mieltä siitä, että saamelaisten omia kokemuksia 
kokoavalle teokselle on ollut kyllä tarvetta. Saamen kansan historian, nykypäivän ja niihin 
sisältyvien kipeiden kokemusten kertominen on jäänyt usein yksittäisten saamelaisten 
vastuulle. 

Laiti on kantanut tuota vastuuta esimerkiksi blogissaan sekä Twitterissä. Hänen mukaansa 
tuore tietokirja huojentaa erityisesti nuorten saamelaisten selitystaakkaa. 

– Saamelaisten tuottama tieto ei ole aiemmin tavoittanut suomalaisia. Ei ole myöskään 
ollut sellaista yleisteosta, joka selventäisi nykyistä poliittista tilannetta. Nyt kun tämä kirja 
on olemassa, niin voin sanoa vaan, että ”lukekaa tää”. On hirveän lohduttavaa ja 
poikkeuksellista, että on ymmärrettävä teos, johon voi viitata varauksetta. Se kertoo asiat 
sellaisena kuin me ne koetaan. 

Tiedon puute ruokkii ristiriitoja 

Ranta ja Kanninen osoittavat kirjassaan, kuinka historia toistaa itseään siinä, miten 
Suomen valtio kohtelee saamelaisia. Se, mikä on näyttäytynyt valtiolle yhtenäiskulttuurin 
rakentamisena tai taloudellisena kehityksenä, on merkinnyt saamelaisille usein maiden 



menetystä, perinteisten elinkeinojen hankaloitumista ja kielen kuihtumista. Toisin sanoen: 
pelkoa. 

– Olemme nähneet kirjaa tehdessämme, miten saamelaiset ovat totaalisten kysymysten 
äärellä ja joutuvat aikuistumaan hirveän nuorina. Tuntuu, että Saamenmaalla ihmiset 
joutuvat perehtymään perustuslakiin, alkuperäiskansan oikeuksiin, lakihankkeisiin ja 
teksteihin aivan eri tavalla. Koko ajan on työmaa jossain päin, Kukka Ranta kertoo. 

Jaana Kanninen lisää, että usein neuvottelupöytien toisella puolella olevat virkamiehet ja 
päättävässä asemassa olevat tahot eivät ole yhtä perillä saamelaisten oikeuksista, saati 
kokemushistoriasta tai mielenmaisemasta. 

 
Pauli Kajanojan kallonmittausvälineistöä. Välineet ovat peräisin 1920-luvulta, mutta 
saamelaisten kalloja mitattiin Suomen Lapissa vielä 1970-luvulla.  
Kuva: Kukka Ranta  

Harva suomalainen on, sillä saamelaisten kokemukset eivät kuulu suomalaisessa 
historiankirjoituksessa tai opetussuunnitelmassa. 

Kun ei tiedä, niin on alttiimpi ymmärtämään väärin. Tietovaje ja väärinymmärrykset ovat 
puolestaan luoneet ennakkoluuloja ja ristiriitoja suomalaisten ja saamelaisten välille. 

"Ilmassa on myös pienempiä merkkejä siitä, että vastatuuli 
kääntyy." 



– Erityisesti etelässä ihmiset reagoivat todella voimakkaasti, kun ryhdyimme tähän 
prosessiin. Monet sanoivat, että ”älä hullu puutu siihen soppaan, saamelaiset ovat niin 
riitaisia”. Ehkä tuossa asenteessakin on yksi syy siihen, miksei näin laajaa selvitystä ole 
aiemmin tehty, Ranta sanoo. 

– Ideaalitilanteessa tämä kirja voisi toimia jonkin tyyppisenä konfliktinratkaisijana ja silmien 
avaajana, Laiti jatkaa. 

Kääntyykö tuuli viimein? 

Kanninen, Laiti ja Ranta ovat toiveikkaita. Kirjassa nostetaan esiin, miten saamelaiset ovat 
elvyttäneet kieltään ja kulttuuriaan. 

– Minun mielestäni yksi ihanimpia juttuja on sarvilakin elvytys. Tämän tyyppiset asiat voivat 
olla pieniä, mutta ne ovat symbolisesti tosi isoja ja tärkeitä, Kanninen sanoo. 

– Puhutaan jopa saamelaisrenessanssista, Ranta jatkaa. 

Ilmassa on myös pienempiä merkkejä siitä, että vastatuuli kääntyy. 

Saamen kieliin on voinut törmätä pitkin viikkoa esimerkiksi Twitterissä, missä ihmiset ovat 
innostuneet osallistumaan saamen kielten teemaviikkoon. Oikeusministeriö ilmoitti 
alkuviikosta ottavansa käyttöön saamenkielisen logon, jossa ministeriön nimi esitetään 
kaikilla kolmella Suomessa käytetyllä saamen kielellä. 

– Arvostan tällaista valtavasti. Pienistä hyvistä teoista on paljon helpompaa siirtyä yhteen 
suureen, Laiti sanoo. 

MIKÄ? 

Vastatuuleen 
Tietokirja saamen kansan pakkosuomalaistamisesta.  

Tekijöinä toimittajat Kukka Ranta ja Jaana Kanninen. Kustantanut S&S. 

Kirjaa on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa parin viime vuoden ajan. 
Alkuperäiskansatutkimuksen eettiset ohjeet ovat ohjanneet työskentelyä. 

Kirjan tekoa ovat rahoittaneet Koneen säätiö, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, 
Suomen tietokirjailijat ry ja Taiteen edistämiskeskus. 

Kirjan julkistamista juhlittiin perjantaina 25.10. Helsingin keskustakirjasto Oodissa. 

Ranta ja Kanninen saapuvat joulukuussa Inariin, Sevettijärvelle ja Vuotsoon kertomaan 
kirjastaan ja kiittämään sen tekoon osallistuneita saamelaisia. 


