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Radikaalista taistelijasta 
kansalliseksi instituutioksi

saamelaisteatteri Beaivváš ja lähihistorian periodisointi 

Veli-Pekka Lehtola

Modernin saamelaisteatterin synty 1970- 
ja 1980-luvuilla on selkeimpiä esimerkkejä 
siitä, kuin ka uusi saamelainen taide syntyy 
nykyajan vaikutteista ja tarpeista. Saame-
laisilla ei tiedetä kos kaan olleen varsinaista 
teatteri laitosta lukuun ottamatta tiettyjä ri-
tuaaleja. Silti teatterista tuli hy vin leimal-
lisesti saame laista taidetta. Jokaisessa poh-
joismaassa syntyi oma saamelaisteat terinsa: 
Ruotsissa Dál vadis, Suomessa Rávgoš ja 
Norjassa Beaivváš Sámi Teáhter, josta kasvoi 
vähi tellen saa me laisten ”kan  sallisteatteri”. 

Eri maiden saamelaisteatterit menivät 
1980-luvun kuluessa ilmaisutavoissaan eri 
suuntiin, mut  ta yhteistä kaikille oli se, että te-
atteri heijasteli ja loi saamelaisten identiteet-
tiä monella tasol la. Se rakensi taiteen keinoin 
saamelaisten yhteisiä kokemuksia tämän 
päivän maailmassa. Jo saamen kielen käyttö 
näyttämöllä merkitsi paljon tavallisille saa-
melaisille, samoin se, että teatteri ammensi 
saamelaisesta perinteestä. Vielä suurempi 
merkitys oli sillä, että saamelaisteat terilla 
tun tui olevan erityiset edellytykset heijas-
tella ajankohtaisia kysy myk siä ja ristiriitoja, 
onhan teat teria pidetty lähtökohtaisesti po-
liittisena taidemuotona. Saame lais radion tai 
elokuvan tapaan se on pystynyt ylittämään 

monenlaisia rajoja: sukupolvien välisiä es-
teitä, vähemmistön ja enemmis tön välisen 
kielimuurin ja valtakuntien rajat yhteisen 
Saamen maan alueella.1

Saamelaisteatteria voi tutkia monesta 
näkökulmasta. Teatteriesityksen voi nähdä 
sosiaa lisena tapahtumana, johon yleisö osal -
listuu. Se on juurtunut syvälle aikakautensa 
sosiaaliseen todelli suuteen, josta se keskus-
telee yleisön kanssa luomalla ”mahdollisia 
todellisuuksia”, raken tamalla vaihtoehtoisia 
tapoja käsitellä yhteiskunnassa tapahtuvia 
ilmiöitä. Teatterin tehtävänä on tarjota eri-
laisia kuvia, jotka voivat vah vistaa tai purkaa 
yleisön näkemyksiä itsestään ja maail masta. 
Tässä mielessä teatteri voi olla hyvin kriit-
tinen taidemuoto, mutta se voi luoda myös 
uusia vaihtoehtoja niin yksilöllisen kuin esi-
merkiksi kansallisen identiteetin kehittämi-
seksi.2 Lienee kuitenkin selvää, että teatteri 
on aina enemmän kysyvä kuin vastauksia 
antava keskustelutapa.

Saamelaisteattereiden kehitystä voi myös 
tarkastella osana saamelaisten lähihistoriaa. 
Yksit täisenä radikaalina näyttelijäryhmänä 
aloittanut Beaivváš Sámi Teáhter kehittyi 
1990-luvulla kansal li seksi instituu tiok si, jos-
ta yhteiskunnallisen tuen turvin tuli merkit-

1 Artikkeli perustuu tutkimukseeni Veli-Pekka Lehtola, Muitaleaddjiid maŋisboahttit, Beaivváš Sámi Teáhtera historjá. 
Giellagas-instituutti - Beaivváš Sámi Teáhter, Oulu - Kautokeino 2008 ja sen synnyttämiin problematisointeihin. Pää-
läh teenäni käytin Beaivváš Sámi Teáhterin arkistoa ja analysoin laajasti eri näytelmiä, mutta koska artikkelini keskittyy 
teatterin kehityksen yleislinjoihin, en mainitse arkisto- ja näytelmälähteitä kuin poikkeustapauksissa. 

2 Esim. Maria Suutela, ”Impyet.” Näyttelijättäret Suomalaisen Teatterin palveluksessa. Like, Helsinki 2005, 14-15, 25.
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tävä osa saame lais ten itse hallin toa.3 Instituu-
tioiden omien his torioiden kirjoittaminen 
heijastaa koko modernin saamelaisyh teis-
kun nan kehi tystä. Eräs kiinnostava kysymys 
on saamelaisten lähihistorian periodisointi, 
jota on yritetty eri tavoin erityisesti tai tei-
den, me  dian ja saamelaisuusajattelun tutki-
muksessa.

Selkeimmän, mutta myös varsin karke-
an jaotuksen tuottavat suku  pol vien vä liset 
muutokset. Punaisena lankana on ollut ns. 
radikaalin sukupolven tekemä etnopo liit   ti-
nen työ 1960-luvun lopulta lähtien.4 Kuten 
esimerkiksi Jukka Nyyssösen tutkimus osoit-
taa, sukupolvijaottelu avaa kiin nostavasti 
mo nien 1960- ja 1970-luvun kamppailujen 
taustoja ja asetelmia.5 Jokaisessa sukupolves-
sa vaikuttaa kuitenkin paljon sisäisiä eroja – 
frak tioita, joi  den lähtö kohdat ovat erilaisia.6 
Niinpä tulkinnoissa on helposti päädytty 
pitämään 1970-luvun sukupolven hallitse-
viksi nousseita näkemyksiä koko saame lais-
liikkeen ihanteena, johon ver rattuna esimer-
kiksi vanhemman sukupolven asenteet on 
näh   ty Stor dahlin tavoin vanhakantaisina ja 
myö täilevinä. Sukupolvijaotus ei myöskään 
tunnu kuvaavan kovin hyvin 1990-luvun lo-
pulla alka nut ta muutosta, jonka yleiskuvana 
on sir pa leisuus, moniäänisyys ja tai teissa 
saa melaiskansallisen tematiikan dramaatti-

nen vähene mi nen. Näitä käännekohtia on 
jois sa kin periodisointiyrityksissä kuvattu 
ympäripyöreästi seestymisen ja yksilöl lis-
tymisen vai heina.7

Eräänä pulmana on ollut se, että saame-
laisten lähihistoriaa on tarkasteltu liiaksi 
yhtenäisenä ke hityskulkuna, jonka on nähty 
joh taneen alkuaikojen yksimielisyydestä vii-
me aiko jen hajaannuk seen. To dellisuudessa 
kehitys on kaiken aikaa ollut moniääni stä ja 
siinä on ollut hyvin erilaisia toimi joita. Va-
kiintuneet kuvat ovat aina tuottaneet vas-
takuvia, jotka puolestaan voivat vakiintua 
ja jopa “jäätyä”. Huomattava taite kohta saa-
melaisyhteiskunnan kehityksessä oli ins-
titutionalisoitumisen vaihe 1980-luvulta 
1990-luvulle. Tänä aikana perustettiin tai 
vakiinnutettiin monia keskeisiä saamelais-
laitoksia niin Norjassa, Ruotsissa kuin Suo-
messakin. Yhteis kun nan eri kentät alkoivat 
eriytyä toisistaan sekä toimia yhä enemmän 
omien alo jensa peri aatteiden ja läh tökohtien 
mukaan. Aiemmin koko saame lais lii ket tä 
yhdistänyt saa me laisdis kurssi jäi taka-alal le.8

Institutionalisoituminen oli itseään ruok-
kiva prosessi niin, että se poiki uusia toimin-
nan muo toja eri kentillä nopeaan tahtiin. 
Siinä, missä institu tio nalisoi tuminen ym-
märretään usein kah lit sevana ja luovuutta 
vähen tä vänä asiana, Paul Pedersenin ja Asle 

3 Ks. mm. Knut Walle, “Beaivváš, sámi teahter. Et samisk teater i Norge”. KulturKontakt 24, 1988; Haukur J. Gunnars-
son, ”Beaivváš Sámi Teahter – Det samiske nasjonalteatret i Norge”. KulturKontakt 27: 4, 1992; Haukur J. Gunnarsson, 
”Beaivváš Sámi Teáhter – The Norwegian National Theatre Company”. – Designers Berit Marit Hetta and Aage Gaup for 
Beaivváš Sámi Teáhter. Oslo: Norwegian State Designers Association 2007. Laajemmin Pohjois-Norjan teatterihistoriasta 
ks. Jens Harald Eilertsen, Polare scener: nordnorsk teaterhistorie fra 1971-2000. Orkana, Stamsund 2005.

4 Esim. Vigdis Stordahl, “Sami Generations.” Sami Culture in a New Era. The Norwegian Sami Ecperience. Ed. by Harald Gas-
ki. Davvi Girji, Karasjok 1997, 143-154; Vuokko Hirvonen, Saamenmaan ääniä. Saamelaisten naisten tie kirjailijaksi. SKS, 
Helsinki 1999; Jukka Nyyssönen, “Everybody recognized that we were not white.” Sami Identity Politics in Finland, 1945-
1990. University of Tromsø, Tromsø 2007; vrt. Erkki Pääkkönen, Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus. Saamelais-
ten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2008, 237. Sukupolvesta on 
käytetty myös nimityksiä “ensimmäinen koulu tet tu suku pol vi”, “asuntola sukupolvi” (esim. Veli-Pekka Lehtola, Saamelaiset 
- historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi, Inari 1997) tai “ČSV-sukupolvi / ČSV´ere” (Vigdis Stordahl, Same i den 
moderne verden. Davvi Girji, Karasjok 1996, 87-89).

5 Nyyssönen 2007.
6 Ks. Matti Virtanen, Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. SKS, Helsinki 2002, 25-27.
7 Esim. Lehtola 1997, 100-103.
8 Ks. Veli-Pekka Lehtola-Anni-Siiri Länsman, ”Saamelaisliikkeen perintö ja institutionalisoitunut saamelaisuus”. Saamen-

maa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Toim. V-P Lehtola, Ulla Piela ja Hanna Snellman. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
Helsinki 2012.
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Høgmon mukaan seu rauksena oli pikem-
minkin kulttuuri sen moninaisuuden (kultu-
rell va riasjon) lisääntyminen. Tämä ilme ni 
niin paikallisella ja kunnallisella kuin maa- 
ja valtakunnallisellakin tasolla.9 Moninai-
suuden lisään ty mi nen näkyi myös taiteiden 
ja median sisällöissä. Kun esimerkiksi Suo-
men saamelaisra dion resurssit ja sitä myö-
tä ohjelmatuotanto kasvoivat, sen oli pakko 
laajentaa sisöllisiä repertuaarejaan yleisra-
dion oman kentän vaatimusten mukaisesti: 
”yhden totuuden sijasta” radio alkoi tuottaa 
ihmisille tietoa ja keskustella yhteiskunnasta 
hyvin erilaisten toimijoiden kanssa.10

Beaivváš Sámi Teáhterin vaiheet tarjoavat 
mielenkiintoisen esimerkin saamelaisyhteis-
kunnan kehityskulkujen periodisoimisesta. 
Seuraava artikkeli perustuu vuosina 2003-
2008 tekemääni tutki mus työhön Beaivváš 
Sámi Teáhterin vaiheista, joiden yhteydessä 
kartoitin myös muiden saamelais teattereiden 
kokemuksia ikään kuin erilaisina teatterinte-
on fraktioina. Periodisointiyritysteni tausta-
na käytin kokemuksiani muista saamelaisten 
taiteiden lajeista, joista erityisesti kirjallisuus 
tuntui nou dattelevan samanlaisia kehi-
tyskulkuja kuin teatterikin. Yhteistä niille oli 
alkuaikojen vahva po liittinen paatos, institu-
tionalisoitumisen luoma vakiintuminen sekä 
1990-luvulla avautunut moniää nisyys, joka 
ei tuntunut enää yhtä helpolta sovittaa es-
imerkiksi ”kansallisen rakentamisen” tema-
tiikkaan kuin aiemmat vaiheet.

Tarkastelen artikkelissani sitä, millai-
sessa tilanteessa saamelaisteatteri syntyi ja 
millaisista tarpeista ja kysymyksistä se ”kes-
kusteli” saamelaisyhteiskunnassa 1970-lu-
vulta 1990-luvulle. Kiin ni tän huomiota 
erityisesti Beaivváš-teatterin kehitykseen, 

jolle oli ominaista usein toistuva keskustelu 
oman ilmaisutavan ja saamelaisen teatte-
rikielen löytymisestä. Keskustelu oli rajan-
käyntiä sen suhteen, millainen rooli esityk-
sillä ja ohjelmistolla piti olla esimerkiksi 
saamelais poliittisena, yhteiskunnallisena tai 
moraalisena vaikuttajana. Tämä rooli muut-
tui tietysti ajan mittaan. Keskeiseksi nousee 
teatterin institutionalisoituminen 1990-lu-
vun vaihteessa, sillä se vei teatterin myös si-
sällöllisesti aivan uuteen suuntaan.

Vaikka hahmottelen erilaisia käänne-
kohtia ja vaiheita, haluan korostaa niiden 
kerroksellista luonnetta. Kuten Kaisa Ah-
venjärvi on huomauttanut, saamelaistaiteita 
koskevan kehityksen tulkinta esimerkiksi 
sukupolvien tai kronologisten vaiheiden 
avulla on on gel mallista, koska ”todelli suu-
dessa erilaiset temaattiset ja ideologiset 
painotukset vaikuttavat kirjallisuuden ken-
tällä saman ai kai sesti”11. Kehityksen kerrok-
sellisuus korostaa sitä, että samoja teemoja 
ja näkemyksiä esiintyy eri aikoina ja eri su-
kupolvilla, mutta joinakin aikoina ne nouse-
vat hallitseviksi, kun taas toisina aikoina sa-
mat teemat voivat olla vähemmän tärkeitä.

Alkuja

Jokkmokk Pohjois-Ruotsissa vuonna 1971. 
Perinteisille markkinoille oli saapunut väkeä 
kau kaa kin. Jotain uutta oli ilmassa: markki-
naväkeä houkuteltiin katsomaan teatteriesi-
tystä, joka esitet tiin pää osin saamen kielellä. 
Teatteriryhmä, jonka perustajina olivat pie-
nen Nautjaurin kas vatit Harriet Nordlund 
ja Maj-Doris Rimpi, oli ottanut nimensä 
Dálvadis Jokkmokkin mark ki na paikan eli 

9 Paul Pedersen - Asle Høgmo, Samiske revitaliserings- og moderniseringsprosesser i siste generasjon.  ČálliidLágádus, Karas-
jok 2012, 19-20.

10 Ks. Veli-Pekka Lehtola, Saamelainen ääni. Saamen Radio 1947-1997. Yleisradio, Helsinki 1997, 94-113.
11 Kaisa Ahvenjärvi, ”´Minkähänlainen se oikea saamelaisnainen on?´ Dekolonisaatio ja identiteettineuvosttelu saamelaisessa 

nykyrunoudessa.” Työmaana runous. Runoudentutkimuksen nykysuuntauksia. Toim. Siru Kainulainen, Karoliina Lummaa 
ja Katja Seutu. SKS, Helsinki 2012, 195-196.
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vanhan talvikylän mukaan. Saamelaisrunoi-
lija Paulus Utsin teosten pohjalta kehiteltyä 
näytel mää Vi skall leva vidare (Me tulem-
me elämään) voi pitää modernin saame-
laisteatterin avaus näytäntönä.12

Suuri osa saamelaisyleisöstä ei koskaan 
ollut nähnyt teatteria. Näytelmän aiheena 
olivat saa me   laisten ja valtaväestön eli ruot-
salaisten ristiriidat vesistöjen rakentami-
sesta ja oikeudesta maa han. Lavalla nuoret 
saamelaiset esittivät molempia osapuolia. Jo 
näytelmän alussa yleisö liikehti levottomasti. 
Tuskin ensimmäinen konflikti saame laisten 
ja esivallan välillä oli saatu aikaiseksi, kun 
saamentakkiin pukeutunut vanhempi mies 
nousi ylös: ”Lopettakaa! Lopettakaa heti!” 
Hän ryntäsi lavalle ja alkoi huutaa näytte-
lijöille, jotka esittivät ruotsalaista esivaltaa: 
”Te olette jo ihan tarpeeksi riistäneet meitä! 
Menkää pois meidän mailtamme!” 

Ohjaajana toimiva Harriet Nordlund tul-
kitsee tilannetta jälkikäteen: ”Saamelaiste-
atterin alku ai koi na näyttelijöiden ja yleisön 
välillä ei ollut mitään ´sopimusta´ siitä, että 
se oli teatteria, että näyt   te lemällä pyrittiin 
esittämään jotain muuta. Kaikkea, mitä me 
sanoimme, saatettiin pitää mei dän sanoi-
namme. Katsojat saattoivat osallistua tapah-
tumien kulkuun, haukkua näyttelijöitä tai 
lähteä pois – ja tietenkin näyttämön poikki. 
Koskaan ei voinut etukäteen tietää, miten 
esitys tulisi lop pumaan. Se oli näyttelijöiden 
ja yleisön kohtaamista, sanan syvässä mer-
kityksessä.”

Tapaus vahvisti Nordlundin uskoa työ-
hönsä: ”Teatterin tehtävänähän on saada 
ihmiset näke mään oman tilanteensa ja rea-
goimaan siihen. Dario Fo´nkin lähtökohta-
na on asettaa todel lisuus näyttä mölle ja kes-

kustella siitä.” Ihmiset olivat ihmeissään ja 
innoissaan siitä, että lavalta kuuli saa mea. 
Aihe oli yleisölle tuttu, sillä erityisesti vesis-
törakentamiset olivat aiheuttaneet Ruotsin 
saa melais alueella paljon levottomuutta ja 
pakkosiirtoja. Myös näyttelijöille tapaus oli 
vaikuttava: ”Meidän aito halumme kertoa 
sitoi meidät yhteen vahvemmin kuin amma-
tillisesti on koskaan mah dollista.”13

Dálvadis-teatteri oli eräs avaus siinä saa-
melaiskulttuurin revitalisaatiossa, jota on 
nimitetty myös saamelaisrenessanssiksi. Me-
dian ja politiikan rinnalla taiteella oli siinä 
merkittävä rooli, ja perinteisten lajien, kuten 
musiikin, duodjin ja kirjallisuuden, rinnalle 
alkoi nousta taidemuotoja, joita ei aiemmin 
tunnettu: moderni kuvataide, valokuvaus, 
elokuva – ja teatteri. Teatteri oli tai teellinen 
ilmaisumuoto, joka paitsi heijasti saamelais-
ten uudenlaista identiteettiä myös loi sitä. Se 
otti kantaa kuumiin yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin, mutta ammensi myös saamelaisten 
myto logiasta ja historiasta.14

Koska Dálvadis-teatteri pyrki tavoittama-
an myös ei-saamenkielisiä katsojia, musiikki, 
joiku ja äänet olivat sille tärkeitä, samoin kuin 
liikkeille, eleille ja visuaalisuudelle rakentuva 
näyttä mö kieli. Teatteri teki rohkeita avauksia: 
näytelmä Dalviniegot (Talviunelmia) vuonna 
1981 oli en simmäinen kokonaan luonnon-
näyttämölle sovitettu esitys. Järven jäälle ra-
kennetulla näyttä möl lä kaikkiaan 120 ihmis-
tä näytteli, kertoi tarinoita, tarjoili kahvia ja 
piti tulta vireillä kahdes satoista esityspaikan 
ympä rille sijoitetussa kodassa. Esityksessä 
korostuivat alkuperäiskansoille ominaiset 
teatterin keinot: eläin asusteet ja maskit, van-
hat jumalhahmot sekä liikunnan, musiikin ja 
perinteisten tanssien merkittävä osuus.15

12 Teatterinjohtaja Harriet Nordlundin haastattelu 10. 4. 2004.
13 Teatterinjohtaja Harriet Nordlundin haastattelu 10. 4. 2004. Lars W. Svonnin säveltämistä Paulus Utsin runoista tuli myö-

hemmin hyvin suosittuja kappaleita, joita edelleen soitetaan.
14 Kari Selinheimo: Saamelaisteatterin vuosisadat ja raskausaika. Pohjoistuuli 3, 1989; Kari Selinheimo: Saamelaisteatteri-

muistio Valtion Näyttämötoimikunnalle. Lapin läänin taidetoimikunta, Kemi 1984.
15 Teatterinjohtaja Harriet Nordlundin haastattelu 10. 4. 2004.
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Uuden käänteen saamelaisteatterin ke-
hitykseen toi Norjan saamelaisalueella käy-
ty Alta-konfl ikti, joka tammikuussa 1981 
kärjistyi pohjois maiden suurimmaksi yh-
teiskunnalliseksi kiis tak si sotien jälkeen.16 
Yhteiskuntaa ravisteleva yhteenotto aiheutti 
perusteellista keskustelua ja sai mo net saa-
melaiset pohtimaan omaa identiteettiään. 
Politiikasta tuli myös visuaa lista, esit tävää 
toimintaa, joka rakentui dramaturgialle 
ominaisen audio visuaalisen ilmaisun kei-
noin. Niillas A. Sombyn mukaan mielen-
osoittajien tietoiseksi taktiikaksi tuli tehdä 
tapahtumista teat terimaisia: ”Sanojen ja 
tekstien lisäksi halusimme esittää asiam-
me symbolisesti. Esimerkiksi korvakodan 
pystyttäminen Osloon suurkäräjien edustal-
le oli visuaalinen esitys.”17

Koutokeinossa saamelaiset päättivät 
näyttää voimaansa myös näyttämötaiteen 
keinoin. Joukko nuoria idealisteja perus-
ti Beaivváš-nimisen teatteriryhmän tal ven 
1980-81 aikana. Alunperin tarkoituksena oli 
tuottaa yksi näytelmä: ”rock-joikuooppera” 
Min duoddarat (Meidän tunturimme), mutta 
sen menestyminen johti teatterin vakiintumi-
seen. Näytelmän asetelmat olivat kansallisen 
vaiheen teatterille tyypilliset: se ku va si norja-
laisen esivallan ja saamelaisten välistä kiistaa 
tunturiin rakennettavasta kaivoksesta.18 Ásl-
lat (Iŋgor Ánte Áilo Gaup) edusti perinteistä 
sankarityyppiä, jonka silmät aukesivat näke-
mään saamelaisten kärsimän vääryy den ja 
joka ryhtyi aseettomaan vasta rintaan. Mons 

(Ámmun Johanskareng) taas oli radikaalimpi 
kapinoija, jonka valmius äärimmäisiin tekoi-
hin näkyi jo siinä, että hän alkukohtauksessa 
iloisesti joikaten repi esivallan pystyttämän 
tiesulun kappaleiksi. Ihanteellisen päähen-
kilöparin vastapooleina norjalaisia edustivat 
kopean ymmär tä mätön kaivos insinööri, itse-
käs Solveig-neiti tai koominen turisti. 

Samalla lailla kuin Altassa käytävä yhte-
iskunnallinen kiista, myös Min duoddarat 
–näytelmä yhdisti ”meitä” ja antoi samalla 
tavoin ajatteleville ihmisille solidaarisuuden 
ja yhteisyyden tun netta. Juuri tämä tapa, 
jolla näytelmä saa ihmiset kokemaan välit-
tömästi oman identiteettinsä ja vahvistaa 
sitä, tekee teatterista lähtökohdiltaan poli-
ittisen taidemuodon. Periaatteessa kaikki 
draa ma on luonteeltaan poliittista, koska se 
joko lujittaa tai heikentää jonkin yhteisön 
käyttäy tymiskoodia.19 Näytelmän katsomi-
nen oli tietynlainen rituaali, jossa aiempien 
vuosien tapahtumat oli ki tey tetty selkeisiin 
asetelmiin ja kuviin. Teatterin katsomossa 
istuvat saamelaiset saattoivat heijastaa yhtei-
söllisyyden tunteensa näyttämön saamelais-
hahmoihin, joille suotiin mielihyvin tietty 
ihan teellinen sankarillisuus ja jopa ylimi-
elisyys valtaapitäjiä kohtaan. Yhteisyyden 
tunnetta lisäsi se, että saamelaiset pääsivät 
osoittamaan voimansa paitsi poliittisessa 
taistelussa myös näyttämöllä, täysin uudeksi 
koetun taidemuodon keinoin. 

Suomen puolella saamelaisteatterin syn-
tyminen vuonna 1980 tapahtui vähemmän 

16 Alta-kiistasta yleisesti ks. Lehtola 1997, 72-77.
17 Niillas A. Sombyn haastattelu 10. 10. 2004. Sombyn totea mus vastaa Martin Esslinin käsitystä: ”Mielen osoitukset ja 

po liittiset joukkokokoukset ovat luonnostaan tuotettuja dramaattisia tapahtumia, joilla on ennalta mää rätty rakenne, 
tapahtumaa varten erikseen suunnitellut mainosjulisteet ja tunnukset sekä har joi tellut iskulauseet.” Martin Esslin, Draa-
man perusteet. [An Anatomy of Drama (1976).] Jyväskylä, Gummerus 1980, 13-15, 32; Joachim Fiebach,  ”Teatterillisuus: 
suullisesta perimätiedosta televisioituun todellisuuteen”. [Towards a Definition of Theatricality: From Oral Traditions to 
Televised ´Realities´ in: A Review of Theory and Literary Criticism 98/99 vol. 31, 2002]. – Teatteriesityksen tutkiminen. 
Toim. Pirkko Koski. Helsinki: Like 2005, 137; Johannes Birringer, Performance on the Edge. Transformation of Culture. 
London – New York: Continuum 2000, 187-188.

18 Suorat yhteydet Alta-kiistaan oli ollut tarkoitus riisua pois etäännyttämällä tapahtumat Koutokeinon ”kapinaan” vuonna 
1852, mutta loppujen lopuksi näytelmä oli lähes identtinen Altan kiistan kanssa ja sijoittui nykyaikaan; alkuperäisestä 
ideasta muistuttivat vain henkilöiden nimet, sillä Aslak ja Mons olivat Koutokeinon kapinan johtajien nimet.

19  Esslin 1980, 30-33.
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dramaatti sissa merkeissä. Kirjailija Eino 
Guttorm sai kunnan kulttuuritoimen rahoi-
tuksella koota ryhmän saamelaisia esittä-
mään omia tekstejään. Ensi-illassa ei tanssit-
tu, joikattu, laulettu eikä tuotu näyt tä mölle 
mytologisia hahmoja. Satiirinen komedia 
nimeltä Luhkkar Ánte rohkos (Lukkari-An-
tin rukous) oli puheen varaan rakentuvaa 
kansanteatteria. Ylätenolaista yleisöä nau-
ratti, kun tapah tumat ja henkilöt olivat tut-
tuja, arkielämästä tempaistuja. 

Guttorm oli mestari rakentamaan koh-
tauksia, joissa tekopyhyys ja kaksinaismo-
raali joutuivat vastakkain todellisuuden 
kanssa. Huumori perustui tilannekomiikalle 
ja hauskalle kielenkäytölle, jossa yläteno-
lainen murre pääsi oikeuksiinsa. Vaikka 
Rávgoš myöhemmin kävi kiertueella Kaa-
ras   joella, Koutokeinossa ja Jokkmokkissa 
asti, sen kotikenttänä oli Tenojokivarren 
paikal lis yhtei sö, sen aiheet, kieli ja katsojat. 
Komedian lisäksi se käsitteli jatkossa myös 
vakavia aiheita, kuten mielisairautta ja per-
heen sisäistä väkivaltaa. Rávgošin tava-
ramerkiksi vakiintui kuitenkin puheteat-
teri, jossa visuaalisuutta edusti näyttämön 
keskelle nostettu pöytä.20

Vaikka saamelaisilla ei tiedetä olleen in-
stitutionalisoitunutta teatteriperinnettä21 
lukuun ottamatta shamanistisia rituaaleja22, 
monet teatterin tekijät eivät hyväksy käsitys-

tä siitä, että he olisivat avanneet latua täy-
sin koskemattomaan lumeen, kuten jotkut 
väittivät23. Heidän mukaansa muitalandáidu 
– ker tomisen taito – ja joikuperinne edus-
tivat saamelaista teatteria parhaim millaan 
värikkäine performans seineen. Esimerkik-
si sadunkertojan esitys saattoi olla ”yhden 
mie hen show”, jossa ennalta mietitty drama-
tiikka ja hetkellinen improvisaatio vuorot-
telivat. Sa duissa ja tarinoissa oli paljon dia-
logia, yllättäviä käänteitä ja näytelmällisiä 
tilanteita. Kerrontatilaisuudesta muodostui 
ryhmän yhteinen kokemus, jossa kertojan 
suhde yleisöön muodostui läheiseksi. Viih-
teen lisäksi kertojat välittivät yhteisön arvo-
ja, visualisoivat perinnettä ja kehittivät kuu-
lijoiden mielikuvitusta.24

Saamelaisilla on pitkä esiintymisen his-
toria myös saamelaisalueen ulkopuolella. Jo 
1800-luvulla saamelaiset esiintyivät laajoille 
eurooppalaisille yleisöille ns. lappalaiska-
ravaaneissa, jotka esittelivät ”primitiivisten 
kansojen” elämänmuotoa kiertueilla Eu-
roopan suurkaupungeissa. Perinne jatkui 
esimerkiksi Suomessa ns. Lapin viikkoina, 
joiden aikana saamelaiset toivat kotakyliään 
niin Helsinkiin, Viipuriin kuin Rovaniemel-
lekin.25 Valtaväestöjen teatte reissa esiintyi 
saamelaisia näyttelijöitä, jotka kokosivat 
1960-luvulla jopa kiertueen saamelaiste-
matiikan ympärille.26 Saamelaistaide alkoi 

20  Esim. Kari Selinheimo: ”Saamelainen teatteri kehittyy.” Kaltio 2, 1984
21  Saamelaisteatterin juurista ks. Lehtola 2008, 15-16; Selinheimo 1984.
22  Alkuperäiskansojen shamanistisia rituaaleja onkin tulkittu poh jimmiltaan draamallisina esityksinä, ks. esim. Daniel 

Kister, “Dramatic performance in shamanism.” Shamanism. An encyclopedia of world beliefs, practices, and culture. Ed. By 
Mariko Namba Walter and Eva Jane Neumann Frichman. Santa Barbara, California – Denver, Colorado – Oxford, Eng-
land: ABC Clio 2004, 62; Jaye T. Darby, “Re-imagining the stage: tradition and transformation in Native theater.” Roberta 
Uno – Lucy Mae San Pablo Burns (eds): The Color of Theater. Race, Culture and Contemporary Performance. London – 
New York: Continuum 2002, 62. Saamelaisen shamaa nin seánce ei tosin näytä olleen erityisen visuaalinen, ja puvustuskin 
oli vaatimatto mam pi kuin esim. siperialaisten shamaanien.

23  Näin totesi esim. pohjoismaisen teatterikomitean jäsen Lasse Dehle Jokkmokkin teatteriseminaarissa vuonna 1985 
Klassekampen-lehden mukaan. Hänen mukaansa saamelaisella teatterilla oli ”sellainen vapaus valita ja etsiä omia ilmai-
su tapojaan, joka vain harvoilla kansoilla on”. Klassekampen 4. 2. 1985. Kysymys saamelaisen tanssitaiteen perinteistä ks. 
Ann-Jeanett Enoksson, Samisk dans – finns den? Danshögskolan, Stockholm 1998 (unprinted).

24  Selinheimo 1984; Fiebach 2005, 133; Sverre Porsangerin haastattelu 16. 9. 2004.
25  Ks. Veli-Pekka Lehtola, ”Lappalaiskaravaanit harhateillä, kulttuurilähettiläät kiertueella? Saamelaiset Euroopan näyttä-

möillä ja eläintarhoissa.” Faravid 33. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Oulu 2009, 321-346.
26  Lehtola 2008, 18-20.
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siirtyä estradeille viimeistään vuodesta 1968 
alkaen, kun Nils-Aslak Valkeapää nosti jo 
unohtumassa olevan joikuperinteen lavalle 
Koutokeinon pääsiäisjuhlilla.27

”Meidän oma äänemme”

Dálvadis- ja Beaivváš-teatterien esimerk-
kien perusteella tärkeänä tekijänä moder-
nin saame laisen näyttämötaiteen synnylle 
1970- ja 1980-luvuilla oli yhteiskunnallinen 
tarve: näytelmät tuntuvat vastanneen teki-
jöiden ja yleisön ajankohtaisiin tuntemuk-
siin ja tarpeisiin. Erityisen selvästi tämä 
näkyi Beaiv váš-teatterin avausnäytelmässä: 
kipeä yhteiskunnal linen kiista ”luotiin uu-
delleen” näyttämölle ja tie tynlaisen rituaalin 
kautta ratkaistiin uudella tavoin esittämäl-
lä se saamelaisten näkö kul mas ta. Teatterin 
kehityksen voi nähdä osana saamelaisten 
”identiteettiprojektia”, jossa etnistä ja kan-
sallista identi teettiä rakennettiin niin poli-
tiikassa, mediassa kuin taiteessakin.28 Siinä 
se muistutti kertomaperinnettä ja joikua, 
jotka vahvistivat saamelaisten keskinäistä 
yhteyttä: luomalla eroa ”heihin” korostettiin 
”meidän” arvoamme ja merkitystä.

Erityinen piirre saamelaisteatterille – ku-
ten saamelaistaiteelle yleensä – on ollut sen 
kaksi jakoisuus ja kaksoisrooli. Alusta saak-
ka saamelaisteatterin oletettiin paitsi vahvis-
tavan saame laista iden titeettiä myös suun-
tautuvan ulospäin. Se pyrki välittämään 
ulkopuolisille saamelaisten ajatte lu tapaa ja 
–maailmaa sekä osoittamaan päättäjille saa-
melaista kompetenssia ja saamelais teatterin 
tar peel lisuutta. Saamelaiset eivät kuitenkaan 

pitäneet sitä ristiriitana tai valitelleet roolin 
jakomie li syyttä. Kaksikulttuurisuus oli heille 
luonteva asia, joka oli jo pitkään edellyttänyt 
pääl lekkäisten puhetapojen ylläpitämistä.

Samalle kyse oli osallistumisesta saa-
melaisia koskevien tulkintojen teke miseen. 
Kansan oi keus määritellä oma itsekuvan-
sa (right for self-representation) on nähty 
alkuperäis kansojen parissa hyvin tärkeäksi 
identiteettiä vahvistavaksi toiminnaksi.29 
Ulkopuolisten kuva saamelaisista nähtiin 
puut teel liseksi ja usein stereotyyppiseksi, 
mutta se oli koululaitoksen myötä alkanut 
vaikuttaa myös saame lais ten itsekuvaan. 
Saamelaisten kuvaukset itsestään eivät vält-
tämättä ol leet sen ”todempia” kuin ulko-
puolistenkaan – olivathan nekin esitystä -, 
mutta heillä oli nyt mah dol lisuus vaikuttaa 
niihin tulkintoihin, joita heistä tehtiin.

Kuten Min Duoddarat -näytelmä osoitti, 
kansalli sen vaiheen teatterille oli ominaista 
se, että näytelmät ottivat kan taa saame laisten 
yhteiskunnalliseen tilanteeseen rakentamal-
la vastakoh tai suutta suuryhteis kun taan sekä 
korostamalla oman kielen ja traditioiden 
eroa valtaväestöihin verrat tuna. Myös ilmai-
sullisesti kansallisen vaiheen teatteri halusi 
tehdä eroa eurooppalaisiin teatteritraditioi-
hin ja korostaa sukulaisuuttaan alkuperäis-
kansojen ilmaisutapoihin. Ajatus ”oman 
näyttämökielen kehittä misestä” perustui 
ihanteelliseen ajatukseen siitä, että saame-
laisuudesta voitiin kertoa vain saamelaisten 
itsensä tuottaman materiaalin avulla.30

Keskei nen ongelma oli se, että saame-
laisia näytelmäkirjailijoita ja -käsikirjoituk-
sia ei ollut. Aiheita piti etsiä saamelaisper-
inteestä ja -kirjallisuudesta, joka sekin oli 

27  Jorma Lehtola, Laulujen Lappi. Tarinoita haavemaasta. Kustannus-Puntsi, Inari 2007, 288-292.
28  Esim. Lehtola-Länsman 2012, 28-35.
29  Esim. Per Brask, “Performance in the Fourth World: An Interview with Ulla Ryhm.” Aboriginal Voices. Amerindian, Inuit, 

and Sami Theater. Ed. by Per Brask and William Morgan. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press 1992; 
Joshua Weiser, “Indigenous Theater: A Path Toward Cultural Enpowerment”. Aboriginal Voices. Amerindian, Inuit, and Sami 
Theater. Ed. by Per Brask and William Morgan. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press 1992.

30  Teatterinjohtaja Harriet Nordlundin haastattelu 10. 4. 2004
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vähäistä. Ryhmä muokkasi usein runojen ja 
lyhyiden tekstien pohjalta laajempia koko-
naisuuksia, joita sidottiin yhteen musiikin 
avulla. Etsiessään erityistä ”saamelaista ta-
paa” tehdä teatteria Beaivváš otti vaikuttei-
ta muiden pohjoisten kulttuurien tai alku-
peräiskansojen piiristä, mutta esimerkiksi 
maailmankirjal lisuuden klassikoiden näh-
tiin edustavan kolonia listista kulttuuria.

Eräs Beaivváš-teatterin “oma ilme” löytyi 
vuonna 1985 produktiossa nimeltä Vaikko 
čuođi stálu (Vaikka sata staaloa...). Ohjaaja 
Knut Walle sai siihen idean Arvid Steenin 
tekemästä taulusta, jossa saamelaisten histo-
riaa tuhannen vuoden ajalta kuvattiin myyt-
tisten hahmojen kaut ta. Näytelmä toteutet-
tiin maskien, joiun, musiikin ja autenttisten 
historiallisten lähteiden avulla. Saamelaisia 
kiusaavina staaluina lavalle ryntäilivät vai-
nolaiset, lähetyssaarnaajat, kuninkaat ja 
tsaa ri, juoppous, rangaistus niskoittelusta 
(Koutokeinon “kapinassa” 1852), norjalais-
taminen, toisen maailmansodan saksalaiset, 
moderni elämäntapa ja nykypäivä. Näytel-
män teema, kerrontatapa ja erityisesti sen 
visuaalisuus tekivät Vaikko čuođi stálu -näy-
telmästä klassikon, joka tehtiin sen jälkeen 
vielä kolme kertaa. Samalla se loi pohjan 
sille ilmaisulle, joka seuraavina vuosikym-
meninä näkyi erityisesti mytologisessa tuo-
tannossa sekä mu siikki- ja lastennäytelmis-
sä. Beaivváš-teatteri käytti lavastajina alusta 
saakka saamelaisia kuva taiteilijoita, erityi-
sesti Aage Gaupia. 31

Musiikkinäytelmä Luohti gomuvuođa sa-
las (Joiku avaruuden sylissä 1988) rakentui 
paitsi erin  omaiselle musiikilliselle osaami-
selle (päätähtenä Mari Boine Persen) myös 
näyttävälle tans si esitykselle (Jens Klemet 
Stueng ja Solveig Leinan Hermo) visuaali-
sesti vaikuttavassa tilassa. Las tennäytelmä 

Máidnasat (Saamelaisia satuja 1989) siirsi 
visuaalisesti rakennetun esityksen uu teen 
ympäristöön, ulkoilmaan ja järven jäälle. 
Luonnonlavastuksesta, jota jo Dálvadis oli 
käyttä nyt, tuli 1990-luvun mittaan Beaivváš-
teatterin visuaalisuutta luonnehtiva tekijä. 

 “Saamelainen tapa” tehdä teatteria tuli 
olemaan jatkuva keskustelunaihe tulevina 
vuosi kymme ninä. Dálvadis-teatterin pe-
rustaja Harriet Nordlund teki avauksia myös 
Beaivváš-teatterin piirissä. Ohjatessaan es-
panjalaisen F. G. Lorcan tekstiin pohjautu-
van klassikkonäytelmän Varra heajat (Veren 
häät) Nordlund asetti ensi kertaa Beaivvášin 
kohdalla kysymyksen siitä, oliko saamelais-
teatterin todellakin käsiteltävä aina saame-
laisia aiheita saamelaisten tekstien pohjalta. 
Ohjaaja säilytti näytelmä espanjalaisen lu-
onteen hyvin pitkälle niin, että koreografi 
Juan Ortega ja flamencokitaristi Francisco 
Javier saivat toteuttaa sen omalla tyylillään.

Ohjaaja teki kuitenkin kompromissin 
sijoittamalla näytelmän osaksi Saamen-
maahan, sillä näytelmän hääruokana pures-
keltiin luontevasti kuivaalihaa ja esitettiin 
flamencon rinnalla joikua. Siitä huolimatta 
näytelmä herätti kysymyksen Beaivváš-
teatterin “saamelaisuudesta”. Nordlund vas-
tasi: “Pidämmekö lujasti kiinni perinteestä, 
maksoi mitä maksoi, vai teemmekö niinkuin 
näy telmän morsian, joka mursi perinteen ja 
karkasi? En usko, että kumpikaan näistä on 
ratkaisu. Täy tyy olla kolmas tie, ja se meidän 
täytyy luoda yhdessä. Lorcan teksti antaa 
meille eräänlaisen vaellus sauvan, ja tämä 
vaellussauva on lahja saamen kansalle.”32

Eri maiden saamelaisteatterit 1980-lu-
vulla voi nähdä erilaisten teatterin- ja tai-
teentekemisen fraktioiden edustajina, joi-
den toimintatavat antoivat vertailukohtia 
toisilleen. Rávgoš Suomen puo lella teki 

31  Vaikko čuođi stálu –näytelmän eri versioista ks. David Dwight Schuler, East of the Sun and West of the Moon: Cultural 
Enpowerment and the Beaivváš Sámi Teáhter. University of Colorado, Colorado 2004 (unpublished).

32  ”Beaivváš Sámi Teather: På skolebenken? Behov for videreutdanning.” Ságat 10. 6. 1989.
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puheteatteria, jossa paikallisen saamen kie-
len sävyt olivat keskeisiä. Siksi sen suosio 
Outa kosken alueen ulkopuolella ei noussut 
kovin suureksi. Teatterin aktiivien innostuk-
sen sammuessa toiminta hiljeni vähitellen 
1980-luvun lopulla. Dálvadis-teatteri taas 
koki muodonmuutoksen, kun Åsa Simma 
siirtyi kolmen vuoden teat teri koulutuksen 
jälkeen sen johtajaksi vuonna 1986. Dálva-
diskin oli alkanut saada valtiontukea, joiden 
myötä oli helpompi toteuttaa produktioi-
ta ja kiertueita. Kolmen vuoden vaikutteet 
inuiit tien Tukak-teatterista ja avioituminen 
intiaani Norman Charlesin kanssa näkyivät 
Simman ta vassa tehdä teatteria. Se suun-
tautui yhä enemmän abstraktin, liikkeisiin 
ja mimiikkaan pohjau tuvan teatterin suun-
taan. Valtion tuen vähetessä myös Dálvadis-
teatteri rupesi hiipumaan.33

Beaivváš-teatteri näyttää kohtalaisen tie-
toisesti pysytelleen näiden teatterimuotojen 
välillä. Lukuisat kiertueet opettivat välttä-
mään liiallista puheeseen perustuvaa ilmai-
sua, olihan saa me laisten alueiden välillä 
suuria murre- ja kielieroja, puhumattakaan 
kieliongelmasta val taväestön kanssa. Toi-
saalta voimakas tunne teatterista kertoma-
perinteen jatkajana esti Beaivvášia muut-
tumasta liian visuaaliseksi ja miimiseksi. 
Näyttelijöiden ja yleisön välinen kontakti 
oli säi ly tettävä. Beaivváš-teatterin ensisijai-
nen lähtökohta oli vahvistaa saamen kieltä 
ja saamelaisten identi teettiä, mutta kaksi-
kielisen Min Duoddarat –produktion tapaan 
se piti mielessä myös ei-saame laiset katso-
jat. Osasyynä tähän oli se, että lähes koko 
1980-luvun saamelaisteatterin oli yritettävä 
vakuuttaa päättäjät tarpeellisuudestaan ja 
ammattitaidostaan. Musiikki oli hyvin sel-
keä lähtö kohta jo siksi, että monilla näytte-
lijöillä oli musiikkitausta. Toinen lähtökohta 

oli visuaalisuuden tavoittelu puheteat terin 
sijaan.

Teatterin tekijät korostivat kaiken aikaa, 
että Beaivváš ei ollut ”Koutokeinon teatteri”, 
vaan eri maiden saamelaisten kansallisteat-
teri, jonka tehtävänä oli tukea kaikkien saa-
melaisten identiteettiä ra joista piittaamatta. 
Median, erityisesti saamelaisradion, tavoin 
Beaivváš-teatteri oli onnistunut ylit tämään 
rajoja jopa paremmin kuin saamelaispoliti-
ikka, jonka ideologisena lähtökohtana yleis-
saamelainen yhteistyö oli. Kiertueet ovat 
ulottuneet Suomen ja Ruotsin, viime aiko-
ina Venä jän kin, puolelle. Beaivváš-teatterin 
merkitystä yksittäisten kylien (esimerkiksi 
Olmmaivággin Nor jas sa tai Vuotson Suo-
messa) saamelaisidentiteetin luojana on 
pidetty merkittävänä. Toisin kuin Dálva-
dis- ja Rávgoš-teatterien, Beaivváš-teatterin 
näyttelijäkunta rakentui alusta saakka eri 
saamelaisalueilta tulevista ihmisistä. Muu-
tenkin teatterin henkilökunta oli monikult-
tuurinen, sillä niin johdossa kuin teknisessä 
väessäkin oli mukana norjalaisia osaajia.34

Laajeneva näyttämötoiminta

Ensimmäiset vuotensa vapaana teatteriryh-
mänä toiminut Beaivváš-teatteri pääsi va-
kituisen valtion rahoituksen piiriin vuoden 
1987 alusta. Ns. koeajan (proveperiod) puit-
teissa haluttiin tarkkailla sen edellytyksiä 
toimia eräänlaisena alueteatterina. Vuodes-
ta 1991 Norjan valtio alkoi tukea Beaivváš-
teatteria vakinaisena teatterina (fast teater) 
ja pari vuotta myöhemmin se sai statuksen 
kansallisena instituutiona Norjassa Nasjo-
nalteatretin tai Det Norske Operan tavoin. 
Valtio rahoitti Beaivvášin toi mintaa huo-
mattavasti vaatimattomilla summilla kuin 

33  Nordlund, Harriet, Utredning om samisk teater. Kiruna kommun, Kiruna 1990 (painamaton julkaisu); Samisk kultur og 
utdanning. NOU, Oslo 1987, 34, 87. Myös esim. Svein Birger Olsenin haastattelu 12. 5. 2004.

34  John Gustavsen, ”Sola i det samiske kulturlandskapet”. KulturKontakt 28: 2. 1993.
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pienintäkään Norjan alueteatteria.35

Institutionalisoituminen merkitsi mel-
koista käännettä Beaivváš-teatterin toimin-
takulttuurissa. Se lopetti koeajalle leimal-
liset hallinnolliset kokeilut, jotka kertoivat 
vaikeuksista harras tus  poh jaisen teatterin 
muuttuessa am mat ti teatteriksi. Täysipäiväi-
sen teatterinjohtajan viran perusta mi nen 
selkiin nytti epäselviä hallintokuvioita ja va-
kiinnutti niin taiteellista johtamista kuin 
henkilöstöpolitiik kaa kin. Ensimmäiseen 
kuusivuotiseen johtajan virkaan (1991-1996) 
valittiin ohjaaja Haukur J. Gun nars son. Hä-
nen työtään jatkoivat Alex Scherpf (1997-
2002) ja Harriet Nordlund (2003-2006), teat-
terin ensimmäinen vakituinen saamelainen 
johtaja. Gun narsson palasi Beaiv vášin ruo-
riin vuoden 2007 alussa. Jokaisella johtajalla 
on ollut persoonallinen taiteellinen linja. 

Institutionalisoitumisella oli yllättäviä 
sisällöllisiä vaikutuksia, jotka perustuivat 
tuotantojen määrän jyrkkään nousuun vaki-
naisen rahoituksen myötä. Vapaaryhmä- ja 
koeaikana Beaivváš oli tehnyt yhteensä 19 
näytelmää, mutta jo Gunnarssonin aikana, 
kuutena vuotena, ensi-iltojen määrä nousi 
samaan määrään. Kolmen ensimmäisen 
johtajan aikana eli vuosina 1991-2006 ensi-
iltojen lukumäärä oli kaikkiaan 59.36 Tuotan-
tojen määrän kasvu oli eräs syy siihen, että 
Beaivváš-teatterin ominaislaatu tai ”ilme” 
alkoi muuttua – tai oikeammin sanot tuna 
saada moninaisempia sävyjä, heijastaa saa-
melaisten ja koko maailman moninaisuutta. 

Muutos 1990-luvun saamelaisteatterissa 
näkyi siinä, että näytelmiä oli jo vaikea pa-
laut  taa pel kästään reaktioiksi yhteiskunnal-
lisiin oloihin tai puheenvuoroiksi saamelai-
suudesta. Gunnars sonin johta ja kaudesta 
lähtien Beaivváš-teatterin tuotanto jakaan-
tui teatterituotannon koko ken tälle. Gun-
narsson korosti saamelaisten kirjailijoiden 

roolin tärkeyttä, mutta totesi myös, että 
saamelaisten oma kirjallinen tuotanto – ja 
sitä kautta saamelaistematiikka – ei voi nut 
millään riit tää koko tuo tannon materiaa-
liksi. Siksi Beaivváš alkoi tehdä runsaasti 
näytelmä kirjallisuuden klassi koita Bertolt 
Brechtistä Anton Tšehoviin. 

Saamelaisyhteisön asemaa ja identiteettiä 
koskevassa tuotannossa Gunnarsson halusi 
jättää vas ta kohta-asetelman saame laisten ja 
valtaväestöjen välillä taka-alalle ja suunnata 
katseen saa me lais yhteisön sisäisiin ongel-
miin. Yhteistyö erityisesti käsikirjoittajana 
toimineen Inger Marg rethe Olsenin kanssa 
osoittautui hedelmälliseksi. Tämän näy-
telmät käsittelivät usein saame laisyhteisön 
arkoja kohtia, kuten homofiliaa, homo-
seksuaalisuutta kohtaan tunnettuja ennak-
ko luuloja (Earalágan - Erilainen 1992) tai 
saamelaisnuorten itsemurhia (Dearvvuođat 
- Terveisiä 1993). Olsen käsitteli myös saa-
melaisyhteisön sisäisiä väkivallan mekanis-
meja historiaan sijoi tettuina näytelmässä 
Skoavdnji (Mörkö 1994), joka oli kauhutari-
nan asuun puettu kertomus koti väkivallasta 
ja raiskauk sesta. Näytelmän kummitus oli 
nainen, joka oli kuollut miehensä pahoin-
pitelemänä. Oli selvää, että Olsenin ja Gun-
narssonin näytelmät herättivät voimakkaita 
reaktioita, sillä niiden käsittelemät asiat oli-
vat monille liian herkkiä. Jälleen kerran kes-
kusteltiin teatterin roolista ja merkityksestä.

Identiteetin pohdiskelu saattoi olla iloi-
nenkin asia. Esimerkiksi Harriet Nordlundin 
ohjaa massa näytelmässä Boaresbártnit (Van-
hatpojat 1995) miesten ja naisten suhteisiin 
haettiin etäi syyttä japanilaisen kansankome-
dian ja saamelaisen tarinankerronnan kautta. 
Erikseen olivat kaba reet, jotka yleistyivät eri-
tyisesti Scherpfin aikaan. Giđđadulvi (Kevät-
tulva) –kabareesta tuli suosittu “jatkosarja”, 
joka kahvilateatterin keinoin pohdiskeli pai-

35  Beaivváš Sámi Teáhter jahkedieđahu / årsmelding 1992. 
36  Beaivváš Sámi Teáhter jahkedieđahusat / årsmeldinger 1992-2006. 
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kallisia ja maailmallisia asioita. 
Historia alkoi selvästi painottua 1990-lu-

vulla erityisesti saamelaiskirjailijoiden tuo-
tannossa. Niis sä tutkiskeltiin Saamenmaan 
sivistyshistoriaa (Gumpegoddi - Sudenpyy-
täjä, Prinsen of Lapp land – Saamelaisten 
prinssi, Okto – Yksin), poliittista historiaa 
(Eatni váibmu vardá – Äidin sy dän kär-
sii), sodan vaikutuksia saamelaisyhteisöön 
(Kiögg kå´kke / Giegat guhkket – Käet kuk-
kuvat 1994) tai saamelaisten traumaattista 
lähihistoriaa (Internáhtta – Asuntola 2003). 

Ohjauksessaan Narukámi (Narukámi 
1991) Gunnarsson rakensi japanilaisen lavail-
maisun ja saa melaisten näyttelijöiden avulla 
uutta visuaalista muotoa, jolle musiikin li-
säksi antoi leimansa tyylitelty liikkuminen ja 
pantomiimi. Toisaalta Beaivváš-teatterin vi-
suaalista ilmettä alkoivat yhä enemmän hah-
mottaa myös pohjoisen ympäristön luomat 
puitteet eli luonnon käyttäminen olennaisena 
osana lavastusta ja jopa draamaa. 

Monen pohjoisen teatterin yhteistyönä 
tuotettu Sezuan (Sezuanin hyvä ihminen) 
oli jää teat teriesitys, jossa Bertolt Brechtin 
vieraannuttamismenetelmä sai aivan uutta 
väriä: kriittinen tulkinta ihmisen raadolli-
suudesta oli sijoitettu arktisen yhteisöön ja 
esitettiin kovassa pakka sessa ulkoilmaesi-
tyksenä. Taiteilija Aage Gaup oli suunnitel-
lut kaikki lavasteet jäästä. Lavas tus kuvasi 
näytelmän teemaa: ”hyvää ihmistä”, jonka 
on maailmassa selvitäkseen omaksut tava 
toinen hahmo, tarkasteltiin Kiinan miljoo-
nakaupungin sijasta arktisessa ympäristössä. 
Myöhemmin lumi- ja jääteatteriesityksistä 
tuli saamelaisteatterin tavaramerkki. Edda-
runoel maan perustuva Vølundda muitalus 
(2000) jatkoi monumentaalisten ulkoilma-
esitysten sarjaa. Hui pentumana voi pitää 
Beaivvášin ja Kiirunan saamelaisteatterin 

yhteistyötä, jossa Shakes pearen MacBeth ja 
myöhemmin Hamlet esitettiin Jukkasjär-
ven rantaan pysty tetyn Ice Globe –teatterin 
lumi- ja jäänäyttämöllä. Teatteri oli raken-
nettu jäästä Shakespearen Globe-teatterin 
piirustusten mukaan.37

Maailmankirjallisuuden merkkiteokset 
joutuivat 1990-luvulla monenlaisten sovi-
tusten koh teik si. Anton Tšehovin, Nikolai 
Gogolin ja F. G. Lorcan tekstien sovitusten 
lisäksi Beaivváš toi lavalle Raamatun Jobin, 
joka valitti - naispuoliselle! - Jumalalle vai-
keuksiaan, ja Ludvig Hol bergin Jeppe-juo-
pon, jonka kommellukset oli kuin kirjoitettu 
saamelaisnäyttelijöiden grand old manin, Nils 
Utsin, bravuureiksi. Scherpfin ohjaamissa 
versioissa William Shakespearen hahmot 
Romeosta ja Juliasta Mac Bethiin ryntäilivät 
saamelaisnäyttä mölle – klovnien esittäminä! 
Capulet- ja Montague-sukujen sijaan saame-
laiset urheiluseurat taistelivat verisesti kes-
kenään – tai ainakin yrittivät. Tappeluista ei 
nimittäin tahtonut tulla mitään, kun vastak-
kain oli joukko hassusti puettuja, nykivästi 
liikku via, kimittämällä puhuvia ja toisistaan 
ohi nyrkkeileviä klovneja. Jälleen kerran 
Beaivváš-teatteri jou tui lehdistössä väittelyyn 
siitä, mitä saamelaisen teatterin tuli olla. 

Klassikoiden vastapainona “alkuperäistä” 
saamelaisteatterin tekemisen tapaa edustivat 
mu siik kinäytelmät, jotka perustuivat pitkälti 
tunnettujen saamelaisartistien tuotantoon. 
Niissä yhdis teltiin joikua ja teknoa, didjeri-
doota ja syntetisaattoreita, esitettiin joiku- ja 
tanssikonsertteja revontulten alla sekä vi-
etiin musiikkia pubeihin ja kahviloihin. Toi-
nen pysyvä laji olivat lasten näytelmät, joissa 
saamelaisella satu- ja tarinaperinteellä oli 
edelleen vankka sija. Toisaalta esi merkiksi 
Astrid Lind grenin kirjaan perustuva Ron-
já rievvárnieida (2002) sopi saamelaiselle 

37  Ks. esim. David Schuler, “Sámi Identity in World Classics: Design Phenomenology in the Beaivváš Sámi Teáhter´s 
Production of Hamlet”. – Designers Berit Marit Hetta and Aage Gaup for Beaivváš Sámi Teáhter. Oslo: Norwegian State 
Designers Association 2007.
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näyttä mölle niin hyvin, että siitä tuli yksi 
Beaivváš-teatterin historian suosituimmista 
kappaleista. 

Päätäntö

Saamelaiskirjallisuuden tutkija Kaisa Ah-
venjärvi on käyttänyt Robert Fraserin jaot-
telua ”kir  jallisen evoluution vaiheista”, jotka 
sopivat alkuperäiskansojen ja vähemmistö-
jen kirjalli suuksien ja monien saamelaisten 
taidemuotojen tutkimiseen. Fraserin mu-
kaan esikoloniaalisia ker to muksia edustaa 
laaja suullinen perinne, jonka käyttäminen 
taiteen välineenä on ollut saa me laisille omi-
naista. Kolo niaa listen kertomusten vaiheessa 
vähemmistötaiteilija noudattelee valta väes-
töjen ihanteita ja arvoja. Sen sijaan vastus-
tavat kertomukset pyrkivät vapauttamaan 
vähem mistön ajattelua valtakulttuurin pai-
neista, samalla kun ne lujittavat alistetun yh-
teisön omia siteitä. Fraser määrittelee kansa-
kuntaa rakentaviksi kertomuksiksi ne tavat, 
joilla erilaiset yhteisöt tuottavat käsityksiä 
”kansallisesta” yhteydestä. Tietyssä vaiheessa 
kansallisen yhtenäisyyden ajattelu sä röilee, 
jolloin nousee esille yhä enemmän sisäisen 
erimielisyyden kertomuksia. Kulttuurien väli-
sissä kertomuksissa kan sallisista rajoituksista 
pyritään tietoisesti irtautumaan.38

Fraserin erittelemät puhetavat sopivat 
hyvin kuvaamaan myös saamelaisteatterin 
vaiheita ja painotuksia. Teatterintekijät ko-
kevat olevansa esikoloniaalisten kertojien 
työnjatkajia nykyajassa. Ns. lappalaiskara-
vaanit olivat hyvä esimerkki koloniaalisis-
ta kertomuksista, joissa saamelaiset esit-
tivät omaa kulttuurien muiden tekemien 
käsikirjoitusten pohjalta. Itsenäinen saa-
melaisteatteri alkoi syntyä vastustavista 
kertomuksista, joilla niin Dálvadis- kuin 
Beaivváš-teatterikin aloittivat toimin tansa. 

Näytelmät alkoivat keskeltä saamelaisten ja 
tekno lo gisen yhteis kunnan välistä konflik-
tia. Ne loivat hyvinkin jyrkkää vastakohtai-
suutta ”me - he” -hengessä, kun teatterikin 
koettiin osaksi taistelua saamelaisten identi-
teetistä ja itseku vas  ta. Esityksistä muodostui 
yhteisöllisesti parantavia näy tel miä, joissa 
tai teen keinoin käsiteltiin vaikeita asioita ja 
saatiin ne yh tei sesti puretuiksi.

Vastustavista kertomuksista kehittyi kan-
sallisia kertomuksia, joiden aiheet ja tema-
tiikka olivat pitkälti sidoksissa kan sal li sen 
identi teetin rakentamiseen. Ne korostivat 
omaa kieltä ja kulttuuri perin töä. Saame-
laisteatterien kertomat tarinat kuvasivat ja 
heijastivat kokemuk sia, jotka olivat yh tei siä 
tie  tylle ryhmälle, tässä tapauksessa saame-
laisille, vähemmistölle ja al ku  peräis kansalle 
Poh  jois-Eu roo passa. Saamelaisteattereiden 
suhde yleisöihinsä muodostui alusta lähti-
en tii viik si ja in tensii viseksi. Se kertoo siitä, 
että teatteri pystyi löytämään nykypäivän 
risti rii tai suu desta tari noita, jotka yleisö koki 
merkityksellisiksi. 

Se kiihkeys, jolla saamelaiset pyrkivät pi-
tämään saamelaisen teatterikielen ”puhtaana” 
eu roop palaisista vaikutteista, kertoo kansalli-
sen vaiheen käsityksistä. Saamelaiskulttuu-
rin saamia vaikut tei ta pidettiin vielä jollakin 
tavoin vieraina lainoina, jotka kertoivat jon-
kin asteisesta assimiloitu misesta. Myös kak-
sikulttuurisuus – siitä huolimatta, että se oli 
monille saa melaisille joka päiväistä käytäntöä 
– nähtiin kansallisen vaiheen aikana vieraan-
tumisena ”aidosta” saame lais kult tuurista.

Kaksi- tai monikulttuurisuus oli kuiten-
kin tyypillistä saamelaisteattereille alusta 
lähtien. Se nä kyi jo siinä, miten monista eri 
lähteistä ne ammensivat ilmaisulliset kei-
nonsa. Dalvadis-teatteri sai vaikutteita al-
kuperäiskansojen miimisestä ja myyttisestä 
esittä mi sestä, mutta myös eu roop palaisesta 
teatteri-ilmaisusta. Beaivvaš-teatteri taas on 

38  Ahvenjärvi 2012, 196-198, sit. Robert Fraser 2000.
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ammentanut voi man sa saame laisesta taus-
tasta ja tarinankerronnan perinteestä, mutta 
myös maailman kir jal li suudesta, alku peräis-
kan sojen teatterista ja itämaisesta ilmaisus-
ta. Monikulttuurisuus näkyi myös teatterin 
henkilökunnassa, johon kuului eri puolilta 
Saa men maata tulevia saamelaisia kuin Ete-
lä-Norjasta saakka tulevia norja laisiakin. 

Kaikki tämä kertoo siitä, että ajatus puh-
taasta saamelaisesta teatterikielestä osoit-
tautui ongelmalliseksi, joskin kansallisessa 
vaiheessaan perustelluksi. Saamelaisteatte-
rin erityislaatu ni men omaan kulttuurien vä-
lisen vuoropuhelun taitajana tuli tietoiseksi. 
Beaivváš-teatteri ”keskusteli” kaiken aikaa 
kahteen suuntaan kahdella kielellä. Sillä oli 
saamelaista ja ei-saame laista yleisöä, saa-
men kieltä osaavia katsojia ja niitä, jotka ei-
vät ymmärtäneet näyttämöllä käytet tyä kiel-
tä. Tämä kaksoiskommunikaatio oli tarpeen 
siksi, että saame lais ten oman iden titeetin 
rakentamisen li säksi teatterin tehtävänä 
oli muokata uusiksi myös ul ko  puolisten 
kuvaa saame lai sis ta. Käytännöllisempänä 
tavoitteena oli vakuuttaa päättäjiä saa me-
laisteatterin tarpeel li suu desta.

Puhetapojen moninaistuessa esille nousi 
monia teemoja, jotka kansallisessa vaiheessa 
oli työnnetty syrjään. Näihin kuuluivat esi-
merkiksi saamelaisyhteisöjen omat kipeät 
ongelmat, kuten ennakkoluulot, sisäinen vä-
kivalta ja sosiaaliset kysymykset. Ulkopuo-
listen näkökulmasta näitä voi kuvata sisäisen 
erimielisyyden kertomuksina, arvostelivat-
han esimerkiksi Inger Marg rethe Olsenin 
näytelmät saamelaisten sisäisiä ennakkoluu-

loja ja aiheuttivat vahvoja reaktioita saame-
laisissa katsojissa. 

Kuten tunnettua, lähihistorian tarkas-
teleminen tuntuu olevan sitä selkeäpiirtei-
sempää, mitä etäisemmistä vaiheista puhu-
taan. Sisäisen erimielisyyden kertomukset ja 
kulttuurienväliset kerto muk set ovat pitkälti 
vielä analysoimatta, joten kokonaiskuvaa 
niistä on vaikea muotoilla. Sitä paitsi on 
selvää, että tämän päivän saamelainen teat-
terituotanto on niin laajaa ja moni-ilmeistä, 
että sen palauttaminen vain muutamaan 
määreeseen on hankalaa. Nykyajan saame-
laisnäytelmissä voi havaita niin kansallisia 
painotuksia kuin kulttuurienvälisiä teemo-
jakin, samalla kun esimerkiksi vastustavat 
kertomukset voivat arvostella saamelaisten 
omia instituutioita tai establishmenttejä. 

Teatterihistorian kirjoittajan on lopulta 
aina palattava teatterin keskeiseen ominai-
suuteen, teatteriyleisön ja näyttelijöiden 
jännittävään suhteeseen. Koska tuo suh-
de on neuvotteleva ja mo lem minpuolinen, 
teatterin kertomia tarinoita, ihmiskuvia 
ja identiteettejä voidaan tarkastella heijas-
tuksina yleisön ja kat sojien piilotajuisista 
tarpeista, joita pinnalliseltakin näyttävään 
ohjel mistoon sisältyy. Teatte rin tekijät ovat 
osa yhteisöä, jonka toiveita ja tarpeita he 
pyrkivät haistelemaan.39 Yleisön suosima te-
atteriesitys heijastaa siten jotain olennaista 
teatterin ja yleisön välisestä keskusteluyhte-
ydestä. Sen ytimessä on tarina, jonka yleisö 
haluaa nähdä uudelleen ja uudelleen – tari-
na, joka on ylei sönsä myötä sidoksissa tiet-
tyyn aikaan ja tiettyyn yhteisöön.

39  Suutela 2005, 25


