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Kertomus Lapista, jäisestä merestä ja Saamen kansasta
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HÄIKÄISEVÄ MATKA TUNTUREIDEN 
JA REVONTULIEN MAAHAN 
 
 

K irja on ainutlaatuinen syväluotaus pohjoisen 
kansan kulttuuriin ja elämään. Kirjan 
keskeisiä teemoja ovat arktinen ekosysteemi, 

ilmastonmuutos, ympäristön pirstaloituminen sekä 
alkuperäiskansan olot kolonia-
lististen otteiden puristuksessa. 
Teos pureutuu sekä uusimpaan 
tutkimukseen ekologiasta ja 
ilmastotieteistä että saamelaisten 
perinnetietoon alueen luonnosta 
ja alkuperäiskansan kulttuurista. 
Kirjassa käydään myös kriittistä 
keskustelua mielikuvien välillä 
alkuperäiskansan ikiaikaisista 
tavoista ja nyky todellisuudesta. 

Kirja on monipuolisesti ja runsaasti kuvitettu. 
 Tekijät ovat itse kuvanneet kirjan kaikki 270 valokuvaa, 

ja he ovat eläneet sen luonnon ja kulttuurin keskellä, 
josta kirjoittavat. Kirjan upeat kuvat tarjoavat eturivin 
paikat matkalla pohjoiseen luontoon, saamelaiskult-
tuuriin ja revontulten valaisemaan Saamen maahan. 

Kirjan valokuvat ovat ylistys 
maailmalle, joka hyväilee yöttömän 
yön aurinkona kasvojamme. 

Tuulessa roihuaa maa on katta-
vin tietokirja ja valokuvateos, joka 
pohjoisesta luonnostamme ja sen 
alkuperäiskulttuurista on julkaistu. 
Se on tarina Saamenmaan luonnon 
ja saamelaiskulttuurin historiasta, 
niiden nykytilasta ja siitä, miten 

ilmastonmuutos ja elinympäristön pirstaloituminen 
tulevat vaikuttamaan koko pohjoisen ekosysteemiin ja 
ihmiseen tulevaisuudessa.

Tuulessa roihuaa maa on osin 
 proosan otteella kirjoitettu tietokirja 
Saamen maasta. Se on tarina Lapin 
ja Jäämeren huikeasta luonnosta ja 
ihmisestä  suuren lohijoen rannalla 
karun tunturi ylängön sylissä. Lukija 
seuraa kirjoittajia heidän matkoillaan 
tundralla, lohijoilla, Jäämerellä ja 
taiga metsissä vuoden kaikkina aikoina 
– kaamoksen pimeydessä loistaville 
hangille ja yöttömän yön kiihkeään 
valoon. Tarinassa seurataan muun 
muassa naalin ja tunturipöllön elämää 
sekä kalastajasaamelaista kulttuuria 
Tenolla, mutta kirja tarjoaa yksittäisiä 
tarinoita paljon syvemmän katsauk-
sen ihmisen ja luonnon rinnaneloon 
 Euroopan viimeisissä erämaissa.

”Tiedätkö, miltä myrskytuuli kuulostaa telttakankaan paukahdellessa rajusti pimeällä tundralla? 
Tunnetko, kuinka pyöreät kivet kohisevan joen pohjalla silittävät jalkapohjiasi, kun kahlaat poikki 
raikkaan virran? Maistatko, miten makealle kataja tuoksuu ilta-auringon langetessa jokitievalle 
suuren jängän tuolla puolen? Kuuletko kohinan korvissasi, kun adrenaliini syöksyy läpi vartalosi 
katsoessasi ahman laukkaa kaamoksessa? Tunnetko ihosi kihelmöivän?”

Tuulessa roihuaa maa on kattavin tietokirja ja valokuvateos, joka  
pohjoisesta luonnostamme ja sen alkuperäiskulttuurista on julkaistu.



TUULESSA ROIHUAA MAA   

Kirjan koko: 280 x 320 mm · Sivumäärä: 448 s. · Kuvitus: 270 kuvaa

Teos on sidottu koviin ylivetokansiin, kluuttiselkä ja -takakansi, foliopainatukset, lukunauha.
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ANTTI HAATAJA (s. 1977) on syntynyt Kajaanissa, varttunut 
 Kainuun metsäpeura- ja susisaloilla ja opiskellut Helsingissä 
useissa korkeakouluissa. Antti on kulkenut Jäämeren erämaissa 
vuodesta 2009 lähtien. Vasta yli tuhannen vaeltamansa kilo-
metrin jälkeen hän sai katsoa naalia silmiin.

PEKKA SAMMALLAHTI (s. 1947) on Saamen kielen ja kulttuurin 
emeritusprofessori. Hän on syntynyt Helsingissä, mutta asunut 
suuren virran rannalla yli kolmekymmentä vuotta. Pekka tuntee 
saamelaisia sekä pohjoisia alkuperäiskansoja koskevat kysymyk-
set läpikotaisin.


