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Kun Kukka Ranta selvitti isoisoisänsä 
kohtaloa Lappeenrannan Linnoituksen 
vankileirillä, hän havahtui yhteiskunnan 
epäkohtiin — Koluttuaan maailman 
köyhimpiä kolkkia Ranta tajusi saamelaisten 
ahdingon Suomessa ja kirjoitti heidän 
tarinansa 
Kuusi vuotta sitten toimittaja ja kuvaaja Kukka Ranta kuuli saamelaisia joikuja 
ja tajusi, ettei tiennyt mitään pohjoisesta alkuperäiskansasta. Hän kierteli 
pitkin Saamenmaata ja kertoo nyt tietokirjassaan, miten suomalainen 
yhteiskunta on sortanut saamelaisia vuosikausia nykyhetkeen asti.  

Aimo Aikio 

Toimittaja, kuvaaja ja tietokirjailija Kukka Ranta on lapsesta asti keskustellut yhteiskunnallisista 
asioista vanhempiensa kanssa. 



Kukka Rannan yhteiskunnallinen herääminen lähti tosissaan liikkeelle Lappeenrannan 
Linnoituksesta. 

Osana yliopiston historiaopintojaan Ranta päätti selvittää suvussaan liikkunutta huhua 
sisällissodan ajoilta. Huhun mukaan Rannan isoisoisä olisi ammuttu joukkohaudan suulla 
Linnoituksen vankileirillä vuonna 1918. 

Lappeenrannan kaupunginarkistosta Ranta löysi kiinnostavia arkistomateriaaleja, jotka 
innostivat häntä jatkamaan selvitystyötä kansalliskirjastossa Helsingissä. 

Huhu joukkohautaan ampumisesta ei pitänyt paikkaansa, mutta isoisoisä oli ajanut 
työväen oikeuksia. Asiaa selvittäessään Ranta ymmärsi, miten eriarvoinen suomalainen 
yhteiskunta oli sata vuotta sitten. 

— Jäin pohtimaan, missä eriarvoisuus näkyy tänä päivänä ja mitä meidän sukupolvemme 
tekevät sen eteen, että yhdenvertaisuus saadaan toteutumaan kaikkien osalta. 

Kehitysmaatutkimus vei mukanaan 
Lappeenrannan Linnoituksen tapahtumat sisällissodan aikaan eivät toki ole ainoa yllyke 
Rannalle kaivaa esiin eriarvoisuuden syitä. Rannan lapsuuden perheessä 
yhteiskunnallisista asioista on puhuttu paljon. 

— Minun vanhempani ovat aina olleet tosi valveutuneita. Äitiäni pidän feministinä, ja isän 
kanssa olen keskustellut paljon yhteiskunnallisista ja historiallisista asioista. Vanhempien 
kirjahylly kiehtoi lapsesta lähtien, Ranta muistelee. 

Peruskoulun Ranta opiskeli Lappeenrannassa ja kuvataidelukion Lahdessa. Lukion 
jälkeen hän muutti Helsinkiin ja opiskeli Työväen akatemiassa kansainvälisellä linjalla. 
Entisen Jugoslavian heikko ihmisoikeustilanne tuli tutuksi, ja opiskelijat esimerkiksi 
vierailivat paikan päällä. 

”Saamelaiset kokevat, että heidän kansansa tulevaisuus on hiuskarvan 
varassa. — Kukka Ranta 

Myöhemmin Ranta pääsi opiskelemaan yleistä historiaa Helsingin yliopistoon. Hän ei 
kuitenkaan kokenut Eurooppa-keskeistä oppiainetta täysin omakseen. 

— Minua vaivasi valkoisen miehen eurosentrinen maailmankuva, joka vallitsi yleisessä 
historiassa. Siksi kandidaatin tutkinnon jälkeen vaihdoin kehitysmaatutkimukseen. Se on 
monitieteinen oppiaine, joka tarkastelee eriarvoisuuden syitä ja seurauksia maailmalla. 

Maisteriopinnot sekä tehtävät toimittajana, valokuvaajana ja ihmisoikeustarkkailijana veivät 
Rannan moniksi vuoksiksi Lähi-Itään, Länsi-Afrikkaan, Kaakkois- ja Keski-Aasiaan sekä 
Latinalaiseen Amerikkaan. Hän halusi oppia ymmärtämään köyhyyttä. Itsensä hän koki 
etuoikeutetuksi, olihan hän suomalainen ja valkoihoinen korkeakouluopiskelija. 



Gradututkielma venyi 7-vuotiseksi hankkeeksi eurooppalaisen ja aasialaisen 
ryöstökalastuksen haittavaikutuksista länsiafrikkalaisten toimeentuloon ja ruokaturvaan. 
Tutkielmasta syntyi myös tietokirja yhteistyössä Emma Karin kanssa, joka on nykyään 
vihreiden kansanedustaja. 

Joiut veivät saamelaisten tykö 
Loppuvuodesta 2013 tietokirja oli valmis, ja Ranta viimeisteli gradututkielmaansa 
Helsingissä. Isä päätti viedä hänet kuuluisan saamelaisen taitelijan Nils-Aslak 
Valkeapään (1943—2001) muistokonserttiin Helsingin Savoy-teatteriin. 

Rosa-Máren Magga 

— Siellä minä istuin ja kuuntelin saamelaisia runoja ja joikuja. Seinälle heijastettiin kuvia 
Saamenmaan luonnosta. Se meni jostain syystä syvälle sieluun, ja jäin ihmettelemään, 
miksi en tiennyt saamelaisista mitään. 

Ranta alkoi tutustua Helsingissä asuviin saamelaisiin, joita hän löysi tuttavapiirinsä kautta. 
Hän kuuli paljon uusia asioita saamelaisista ja myös suomalaisista, jotka eivät ole aina 
suhtautuneet suopeasti saamelaisiin. 

Huhtikuussa 2019 Kukka Ranta tutustui perinteiseen saamelaiseen poronhoitoon väitöskirjatutkijan 
ja poronhoitaja Anne-Maria Maggan luona Kalkujärvellä, Näkkälän paliskunnan pohjoisosassa 
Enontekiöllä. 



Vapaana toimittajana ja kuvaajana työskentelevä Ranta alkoi perehtyä saamelaisiin 
tutkimusten ja tietokirjan kautta. Hän vieraili Saamenmaalla pohjoisessa Lapissa ja alkoi 
työstää uutisjuttuja saamelaisista. 

Lisäksi hän seurasi, miten yksipuolisesti mediassa kerrottiin saamelaisista. 

— Monesti saamelaisia leimataan uutisissa siitä, että he suuttuvat ja tuohtuvat milloin 
mistäkin. Me suomalaiset syyllistämme saamelaisia, vaikka emme tiedä heistä juuri 
mitään. 

Tunnustettu alkuperäiskansa vailla päätäntävaltaa 
Nykyään 37-vuotias Ranta tietää, että yleensä vähemmistönä ymmärretyt saamelaiset 
ovat Euroopan Unionin ainoa tunnustettu alkuperäiskansa, joka asuu Norjassa, Ruotsissa, 
Suomessa ja Kuolan niemimaalla Venäjällä. 

Suomessa noin 90 prosenttia saamelaisten kotiseutualueesta pohjoisessa Lapissa on 
valtion omistamaa ja Metsähallituksen hallinnoimaa. Päätöksiä saamelaisalueen 
maankäytöstä ovat historian aikana tehneet ja tekevät edelleen lähinnä suomalaiset, jotka 
eivät ole perehtyneet riittävästi saamelaisten oikeuksiin. 

Ranta myös tietää, että kasvava turismi, koneellinen kullankaivuu ja metsähakkuut 
saamelaisten kotiseutualueella uhkaavat erityisesti poronhoitoa, joka on monelle 
saamelaiselle paitsi tärkeä toimeentulon lähde myös saamelaisen kulttuurin kannattelija. 

1900-luvulla suomalainen yhteiskunta väheksyi saamelaisia elinkeinoja ja elämäntapoja 
sekä esti saamelaisia harjoittamasta kulttuuriaan ja käyttämästä kieliään. Esimerkiksi 
sotien jälkeen saamelaislapset velvoitettiin opiskelemaan suomalaisissa oppilaitoksissa, 
kaukana perheistään. 

Myöhemmin Suomen saamelaisten oikeudet omaan kulttuuriin ja kieliin kirjattiin 
esimerkiksi perustuslakiin asti, mutta se ei ole riittänyt suojelemaan saamelaista 
elämäntapaa. 

— Saamelaiset kokevat, että heidän kansansa tulevaisuus on hiuskarvan varassa. 

Silti Suomessa korostetaan edelleen sitä, että Suomi on kansainvälisesti puhtoinen maa, 
jolla ei ole ollut esimerkiksi siirtomaita. Suomalaiset ovat puhuneet valtiostaan lähinnä 
uhrina kaikenlaisten sotien keskellä. 

Saamelaisten tarinat kirjan kansien väliin 
Saamelaisista ja heidän historiastaan ei paljoa puhuta kouluissa. Se ihmetyttää Rantaa. 

— Koko saamelaisten historia on meille tuntematonta. En minäkään ole peruskoulussa 
kuullut heistä juuri mitään. 



Siksi Ranta päätti kirjoittaa saamelaisista tietokirjan. Mukaan kirjahankkeeseen lähti 
Yleisradiolta eläköitynyt toimittaja Jaana Kanninen. Naiset halusivat kirjoittaa suomaisille 
suunnatun helppolukuisen teoksen, jossa on painavaa sanottavaa. 

Kukka Ranta 

He saivat hankkeelleen apurahan ja lähtivät tammikuussa 2018 kiertämään saamelaisten 
kotiseutualuetta. Noin vuoden ajan naiset tutustuivat saamelaisiin ja kyselivät, mitä asioita 
suomalaisten pitäisi tietää saamelaisista. 

— Assimilaatio eli pakkosuomalaistaminen nousi esiin keskusteluissa. Jokaisella alueella 
on oma kokemuksensa pakkosuomalaistamisesta, Ranta kertoo. 

Tietokirja Vastatuuleen — Saamen kansan pakkosuomalaisesta 

julkaistiin lokakuussa. Kirjaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä saamelaisten kanssa. Kussakin 
luvussa on eri saamelaisen kertomus oman kulttuurin muutoksesta sekä saamelaisten 
suhteesta suomalaisiin. 

— Kirja on tarinallinen ja tunteikas, jotta se vaikuttaisi suomalaiseen lukijaan tunnetasolla. 

Kirjan työstämisen aikana Ranta opetteli perustervehdysten ja kiitosten sanomista kolmella 
eri saamen kielellä, joita puhutaan Suomessa: pohjoissaamella, inarinsaamella ja 
koltansaamella. 

Tammikuussa 2018 Kukka Ranta ja Jaana Kanninen tutustuivat Muddusjärven paliskunnan 
saamelaiseen poronhoitoon Osmo ja Jussa Seurujärven luona. Pakkasta oli yli 30 astetta. 



— Kun tutkii vähemmistöryhmiä ja alkuperäiskansoja, luottamuksen saamisen kannalta on 
todella tärkeää, että osaa edes vähän paikallisten alkuperäistä kieltä. Haastattelut teimme 
tosin suomen kielellä. 

Ranta osaa perustervehdykset myös Perun Andien alkuperäiskielellä ketšualla, Etelä-
Afrikan zululla ja Palestiinan arabialla. 

Kukka Ranta 

Lappeenranta ei lähde maailmanmatkaajasta 
Parhaillaan Ranta on mukana hankkeessa, jossa laaditaan toimittajille opasta 
vastuullisempaa saamelaisuutisointia varten. Hankkeen parissa kuluu useampi kuukausi. 

Keväällä on tarkoitus jatkaa väitöskirjan ja alkuperäiskansatutkimuksen parissa. 
Parhaillaan Ranta jännittää sitä, saako hän väitöskirjapaikan Lapin yliopistosta 
Rovaniemeltä. Lisäksi hän odottelee päätöksiä apurahoista. 

Aina kun aikaa riittää, Ranta vierailee Lappeenrannassa äitinsä, mumminsa, veljensä ja 
tämän perheen sekä muun suvun luona. Siteet kotikaupunkiin ja Etelä-Karjalaan ovat 
edelleen vahvat. 

— Lappeenranta on sellainen paikka, minne täytyy päästä aina välillä. 

Tammikuussa Partakon korkeudella Inarin kunnassa valoa riittää vain parin tunnin ajan. 



Viimeisimpänä harrastuksenaan Ranta on hurahtanut karjalaiseen etupistokirjontaan. Hän 
meni eräälle viikonloppukurssille Helsingin Karjalatalolla ja ihastui karjalaiseen käsityöhön. 
Hän aikoo jatkaa harrastustaan nyt, kun tietokirja on valmis. 

Maailmaa matkannut Ranta puhuu myös edelleen mietä ja sietä. Kotiseutumurre on 
edelleen tärkeä osa omaa identiteettiä. 

— En voisi koskaan luopua siitä. Aina kun käytän kotimurretta, tuntuu kuin olisi kotonaan, 
vaikka olisi missä tahansa päin maailmaa. 

Aimo Aikio 

 
 
 
 

 SINI LEMMETTY 
 

 

Kukka Ranta (vas.) ja Jaana Kanninen julkaisivat lokakuussa tietokirjan Vastatuuleen. "Olimme 
hyvä pari: minä olen hitaampi tutkijaluonne ja Jaana nopea toimittaja", Ranta kertoo. 


