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Saamenpukua käsittelevä aineistoluettelo sisältää julkaisutiedot eri kielillä kirjoitetuista
saamenpukua ja sen osia käsittelevistä tutkimuksista ja pukua ja sen käyttöä kuvailevista ja
esittelevistä julkaisuista, artikkeleista ja kirjoista. Mukaan on otettu myös historiallisia, ennen
vuotta 1900 julkaistuja teoksia, joissa kerrotaan sanoin ja kuvin saamelaisten vaatetuksesta.
Luettelo on toimitettu Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla Suomen saamelaisen
erikoiskirjaston työnä vuonna 2014.
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Johdanto
Kommunikoiva saamenpuku / Gákti muitala
Saamenpuku on pohjoissaameksi gákti, inarinsaameksi mááccuh, koltansaameksi pihttâz. Suomen
puhekielessä sitä kutsutaan myös lapinpuvuksi tai lapintakiksi, usein pelkästään takiksi. Kun
puhutaan puvusta, puhutaan myös pukeutumisesta, jolla puku saa muodon ihmiskehon yllä.
Pukeutuminen on teko, jossa puvun koodit ja ompeleisiin kätketyt merkitykset muuttuvat
näkyviksi ja eläviksi.
Davvisámegillii gákti, anárašgillii mááccuh ja nuortalašgillii pihttâz. Suomagiela hállangielas dan
gohčodit namahusain lapinpuku dahje lapintakki, dávjá maid dušše beare namahusain takki. Go
lea sáhka gávtti birra, de lea seammás sáhka maid fárdda birra. Gáktái gárvodeapmi laktásit kodat
ja gorostagaide iešguđetlágan mearkkašumit ja gáktái gárvodeami bokte dát kodat ja
mearkkašumit oidnogohtet.
Nykypuvut voidaan helposti erottaa toisistaan maittain, alueellisesti (mm. Enontekiö, Inari),
kieliryhmittäin (mm. eteläsaame, koltansaame) ja suvuittain. Suomen puvuissa vaihtelua oli vielä
1950-luvulla selvästi vähemmän, eivätkä alueelliset erot olleet niin selkeitä kuin nykyään. Vanhoja
kuvia tutkiessa ei koristelujen perusteella voi pukualuetta tai sukua aina päätellä helposti, koska
ihmiset valmistivat asunsa niistä materiaaleista, joita oli saatavilla ja joihin oli varaa. Puvut olivat
ennen sotia perusmalleiltaan lähes samanlaisia. Se oli arkivaate, eikä siihen ollut ladattu
samanlaisia saamelaisuutta ilmaisevia merkityksiä kuin nykyään.
Dálá gávttiid sáhttá juohkit riikkaid, guovlluid (ee. Eanodat, Anár), giellajoavkkuid (ee.
máttasámegiella, nuortalašgiella) ja sogaid mielde. Suoma beale gávttiin ledje vel 1950-logus
erohusat čielgasit unnánat, eaige guovlluid gaskasaš erohusat lean nu čielgasat go dál. Boares
govaid dutkkadettiin ii sáhte hearvvaid vuođul nu čielgasit dadjat ahte man guvlui dahje sohkii
gávttehas gullá, dasgo olbmot leat duddjon gávttiideaset dan materiálas, mii leamaš oažžumis ja
maid sii leat suitán oastit. Gávttiid vuođđomálle lei ovdal sođiid gosii seammalágan. Dat lei
árgabivttas, iige dat guoddán mielddis seammalágan sápmelašvuođa birra muitaleaddji
mearkkašumiid go dál.
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Syitä puvun voimakkaaseen muuttumiseen viimeisten vuosikymmenien aikana on monia. Koko
pohjoismaisen yhteiskunnan vaurastuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen vaikuttivat puvun
käyttöön. ”Suomalaisvaatteet” lisääntyivät saamelaisten keskuudessa ja 1950-luvun kuluessa
saamenpuvun käyttö arkivaatteena loppui lähes kokonaan. Uudet materiaalit lisäsivät pukujen
koristelua ja muuntelua kaikkialla. Puvusta kehittyi nopeasti pääasiassa juhlavaate.
Gákti lea rievdan sakka maŋimuš logijagiid áigge ja sivat dasa leat máŋggat. Olles davviriikalaš
servodat jábálduvai ja buresbirgejupmi lassánii ja dát fas váikkuhedje gávtti geavaheapmái. Sámit
geavahišgohte ”rivgo- ja láttebiktasiid” ja 1950-logu mielde gávtti geavaheapmi árgabivttasin nogai
gosii oalát. Ođđa materiálaid mielde lassánedje hearvvat ja gákti rievddai muđuige. Gávttis šattai
johtilit eanaš čikŋabivttas.
Nykypuvun kehittymistä voi tarkastella myös 1960- ja -70 – lukujen saamelaiskansallisen nousun
näkökulmasta. Monet saamelaisvaikuttajat pukeutuivat tuolloin saamenpukuun, koska haluttiin
korostaa yhtenäisyyttä Pohjoismaiden ja Venäjän saamelaisten kanssa, mutta erottua
valtaväestöstä, jonka arvot ja asenteet koettiin saamelaisia syrjiviksi. Saamelaisten kulttuurisen ja
poliittisen toiminnan organisoituminen vaikutti siihen, että materiaalisen kulttuurin
ominaispiirteitä alettiin korostaa entistä enemmän. Puvun kohdalla tämä tarkoitti sitä, että eri
alueiden pukukokonaisuudet lakkeineen, huiveineen, vöineen, pauloineen ja koruineen
vakiintuivat sellaisiksi kuin ne tänä päivänä ovat. Muun muassa 1975 perustettu
saamenkäsityöyhdistys Sábmelaš Duoddjárat (nyk. Sámi Duodji ry) otti tehtäväkseen
käsityökurssien järjestämisen kadonneen käsityötaidon palauttamiseksi, mutta myös
vahvistaakseen saamelaisen käsityön omaleimaisuutta ja hyvän käsityön kriteerejä.
Dálá gávttiid rievdama sáhttá geahčadit maid 1960- ja-70 –loguid sámerenesánssa
geahččanguovllus. Máŋggat sámeváikkuheaddjit gárvodedje dalle gáktái, dasgo háliidedje
deattuhit oktiigullevašvuođa Davviriikkaid ja Ruošša beale sámiiguin. Seammás háliidedje leat
earáláganat go váldoálbmot, dasgo atne váldoálbmoga árvvuid ja doaladumiid olgguštit sámiid.
Sámiid kultuvrralaš ja politihkalaš doaimma ortniideapmi váikkuhii dasa, ahte materiálalaš
kultuvrra iešvuođaid deattuhišgohte eanet ah eanet. Gávtti buohta dát mearkkašii dan, ahte
iešguđet guovlluid gákteollesvuođat oktan gahpiriiguin, silkkiiguin, boahkániiguin, vuoddagiiguin ja
čiŋaiguin stáđásmuvve dakkáražžan go dat dál leat. Earret eará 1975 vuođđuduvvon duodjesearvi
Sábmelaš Duoddjárat (dálá Sámi Duodji ry) válddii bargun ordnet duodjekurssaid vai jávkan
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duodjemáhttu ealáskivččii, muhto maiddái danin vai nannešii duoji iežáláganvuođa ja buriid duoji
kritearaid.
Nykyään – 2010-luvulla – puku on yksi tärkeimpiä saamelaisen kulttuurin ja identiteetin
tunnusmerkkejä. Elävän pukukulttuurin taustalla vaikuttavat arvot ja normit, joita saamelaisten
yhteisesti ylläpitävät. Puvun valmistaminen, siihen pukeutuminen ja puvussa näyttäytyminen ovat
paitsi käsityökulttuuria, myös tapoja elää ja tuottaa saamelaisuutta ja pyrkimyksiä tulla nähdyksi
yksilönä osana saamelaista yhteisöä. Jotkut puvun merkitykset periytyvät ikimuistoisista ajoista ja
niiden ylläpitäminen kulttuurin sisällä on syystä tai toisesta nähty tärkeäksi. Tällaisia ovat
esimerkiksi sukupuolen ja suvun mukainen pukeutuminen. Miehet pukeutuvat vain ja ainoastaan
miesten pukuun ja siihen kuuluviin asusteisiin ja naiset naisten. Joissakin asusteissa, kuten
luhkissa, nutukkaissa, lapasissa ja huiveissa sukupuoleen liittyvät normit saattavat vaihdella. Itse
puvussa tai päähineissä ei kuitenkaan ole nähtävillä muutoksia sukupuolia sekoittaville tavoille.
Dál – 2010-logus – gákti lea okta deháleamos sámiid kultuvrra ja identitehta dovdomearkkain. Ealli
gáktekultuvrra duohkin leat árvvut ja norpmat, maid sámiid ovttas doalahit. Gávtti duddjon, dasa
geazadeapmi ja gávttiin čiŋadeapmi lea baicce duodjekultuvra, maid vuohki eallit ja buvttadit
sápmelašvuođa ja figgamušaid oidnot ovttaskas olmmožin oassin sámeservodaga. Muhtin gávtti
mearkkašumit bohtet don doložis ja daid seailluheapmi kultuvrra siste lea man nu sivas atnon
dehálažžan. Dákkárat leat ovdamearkka dihte sohkabeali ja soga mielde gárvodeapmi. Dievddut
gárvodit dušše beare dievdogáktái ja dasa gullevaš gáktegárvvuide ja nissonolbmot fas
nissonolbmuide gullevaš gáktái. Muhtin sámegárvvuid, degomat luhkaid, goikkehiid, fáhcaid ja
silkkiid sohkabeallái gullevaš norpmat sáhttet rievddadit. Ieš gávttis ja gahpiris ii goittotge sáhte
vuohttit rievdadusaid dan guovlluid ahte dat rasttildivčče sohkabeale rájáid.
Saamelaiset eivät myöskään mielellään pukeudu vieraan alueen tai vieraan suvun pukuun, vaan
valitsevat vanhempiensa tai isovanhempiensa käyttämiä pukumalleja. Joillakin pukuja voi toki olla
kahdelta tai kolmeltakin alueelta. Vieras puku tuntuu epämukavalta, koska se antaa kantajastaan
väärää viestiä muille saamelaisille. Ympärillä olevan yhteisön täytyy pystyä tunnistamaan puvun
perusteella ihmisen tausta ja sijoittamaan hänet saamelaissukujen ”kartalle”. Puku toimii näin
käytännöllisen ja koristautumisen lisäksi kommunikointivälineenä ihmisten välillä. Ihminen asettuu
pukeutuessaan yhteisönsä tarkasteltavaksi ja viestii koko joukon asioita: mistä on kotoisin, mihin
sukuun kuuluu, onko puvuntekijänä taitava vai aloittelija, mikä on varallisuustaso, elinkeino,
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murre, onko muodikas vai arkinen, tarkka vai huolimaton, koreileva vai vaatimaton jne. Puvun
avulla voi hangoitella vastaan ja osoittaa mieltä vaikkapa nurinpäin puetuilla kengänpauloilla tai
laittamalla harteille vanhan ja takkuisen huivin. Pääasiassa ihmiset haluavat pukeutua kauniisti ja
niin, että haluttu puvun viesti ymmärretään oikein.
Sámit maid eai menddo mielas gárvot vieris guovllu dahje vieris soga gáktái, muhto válljejit
vánhemiiddiset ja ádjáset dahje áhkuset geavahan gáktemálle. Muhtimis dieđus sáhttet leat
gávttit guovtti dahje guolmmage guovllus. Amas gákti ii leat vuogas, dasgo dat muitala gávtti
geavaheaddjis boasttu dieđuid eará sámiide. Sámesearvvuš ferte bastit dovdat gávtti vuođul
olbmo duogáža ja bidjat su sámesogaid “kárttá” ala. Gákti lea ná dábálaš árgabiktasa ja
čikŋabiktasa lassin maid gulahallangaskaoapmin olbmuid gaskkas. Olmmoš gártá geazadettiinis
gáktái servoša dárkkodeami vuollái ja muitala iežas birra iešguđetlágan áššiid: gos lea eret, man
sohkii gullá, leago gákteduojár čeahppi vai álggahalli, man jábálaš lea, ealáhus, suopman,
gárvodago dálá treanddaid mielde vai árgabeaivvi vuogi mielde, gárvodago dárkilit vai sahtedohko,
leago čigŋái vai vuollegaš jna. Gávttiin sáhttá čájehit vuostehágus vaikkoba nu, ahte giessá
vuoddagiid jorggotbeliid dahje nahkiha boares ja duggon liinni. Dábálaččat olbmot háliidit čiŋadit
ja vel nu, ahte earát maid áddejit riekta dan maid háliida gávttiin muitalit.
Saamenpuku on vahvasti yhteisöllisiä piirteitä sisältävä vaate. Silti se on varsin yksilöllinen. Puku
on lähes aina henkilökohtainen, eikä pukuja juuri kierrätetä edes sukulaisten kesken. Ihan pienten
lasten vaatteita monesti kierrätetään, koska lapset kasvavat nopeasti. Hyvin monesti naiset
haluavat valmistaa oman tai perheensä puvut itse, koska käsityötaitoa arvostetaan. Itse tehdyissä
puvuissa naiset voivat esitellä taitojaan, kilpailla kekseliäisyydellään tai tuottaa aivan uusia
kiinnostavia muotivirtauksia. Monelle se on myös käytännöllinen tapa ylläpitää henkilökohtaista
sidettä oman sukunsa historiaan.
Gákti lea čielgasit dakkár gárvu, mii sisttisdoallá servvolaš iešvuođaid. Liikká dat lea hui individuála.
Gákti lea masá álo persovnnalaš, eaige olbmot láve geavahit nuppiid boares gávttiid, eai
fulkkežatge. Áibbas unna mánážiid gávttiid addet gal maid earáide, dasgo mánát šaddet johtilit.
Máŋgii nissonolbmot háliidit goarrut iežaset dahje bearrašiiddiset gávttiid ieža, dasgo
duodjemáhttu lea árvvusatnon dáidu. Goarodettiineaset ieža nissonolbmot sáhtte čájehit
dáidduideaset, gilvalit gaskaneaset hutkáivuođas dahje hutkat áibbas ođđa miellagiddevaš
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treanddaid. Máŋgasii dat lea maid hui geavatlaš vuohki seailluhit iežas persovnnalaš oktavuođa
iežas soga historjái.
Eri tilanteisiin oikein valittu ja oikein puettu puku kaikkine asusteineen ja koruineen edustaa
eräänlaista täydellistä kuvaa saamelaisuuden ihanteesta. Tämän ihanteellisen saamelaisuuden
kuvan korostuminen nykyisessä pukukulttuurissa voi olla syynä myös siihen, miksi se niin helposti
myös kriisiytyy. Erilaiset pukukohut, kuten turistitakki-ilmiöt, nk. metsäsaamelaisten puvut tai
kokeilevat design-vaatteet nostattavat normirintaman, jolla saamelaisuutta puolustetaan.
Saamenpuvun normit joutuvat kohujen myötä koetukselle, mikä voi johtaa entistä tiukempaan
rajanvetoon siitä, mikä on puvuissa hyväksyttävää ja mikä ei. Toisaalta kohut muistuttavat puvun
sosiaalisesta luonteesta. Kuka tahansa ei voi ottaa sitä omakseen, eikä pukuun voi tehdä
suurempia muutoksia, ellei yhteisö niin halua. Liian radikaalisti muutettu puku menettää
kommunikointiominaisuutensa eli sen viestit eivät saa vastakaikua saamelaiselta yhteisöltä. Silloin
puku menettää merkityksensä, eikä sitä voi enää kutsua nimillä gákti, mááccuh tai pihttâz.
Iešguđetlágan dilálašvuođaide vuohkkasit válljejuvvon ja albma láhkai geazaduvvon gákti oktan
gáktái gullevaš gárvvuiguin ja čiŋaiguin ovddasta muhtin lágan dievaslaš gova sámevuođa
buoremus vejolaš dilis. Dán ideála sápmelašvuođa gova deattuheapmi dálá gáktekultuvrras sáhttá
leat sivvan maid dasa, manin dat nu johtilit gártá moivviid sisa. Iešguđetlágan gáktestuimmit,
degomat turistagahpirat, ng. meahccesámiid gávttit dahje ođđa design-biktasat loktejit daid
norpmaid, maiguin sápmelašvuođa bealuštit. Gávtti norpmat gártet dáid moivviid mielde maid
geahččaleami vuollái, mii sáhttá doalvut fas dasa ahte gessojuvvojit vel čielgasut ráját dasa mii lea
dohkálaš ja mii fas ii. Nuppe dáfus moivvit muittuhit gávtti sosiála luonddus. Gii beare ii sáhte
váldit dan alcces, iige gávtti sáhte rievdadit sakka, baicce jos albmot nu háliida. Menddo radikála
vugiiguin rievdaduvvon gákti manaha gulahallaniešvuođa, nappo das maid dat háliida muitalit ii
leat gulahallanárvu sámeservošis. Dalle gákti manaha mearkkašumis, iige dan sáhte gohčodit
namahusaiguin gákti, mááccuh dahje pihttâz.

Teksti/Teaksta: Sigga-Marja Magga, tutkija/dutki, Giellagas-instituutti/Giellagas-instituhtta
Kääntänyt/Jorgalan: Outi Länsman, lehtori/lektor, Saamelainen koulutuskeskus/Sámi oahpahusguovddáš
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”Dalve orohakas leet riadajuvom dasa vuolai.”

(Turi. En bog om lappernes liv. Dansk udgave. Stockholm 1911)

