
  

 
Nenetsit ja Jamalin niemimaa 
 
Nenetsit eli jurakkisamojedit asuvat Pohjoisen Jäämeren rannikolla Arkangelin alueelta 
aina Jenisei-joen suistoon saakka ulottuvalla alueella. Vuoden 2002 väestönlaskennassa 
heidän määränsä Venäjällä oli 41 302. Nenetseistä noin 26 000 puhuu äidinkielenään 
nenetsin kieltä, joka kuuluu samojedikieliin. 
 
Samojedikielet muodostavat yhdessä suomalais-ugrilaisten kielten kanssa uralilaisen 
kielikunnan. Suomalaiset ja nenetsit ovat siten kielisukulaisia. Nenetsin kielessä sana 
nenets tarkoittaa ihmistä ja nenei nenets oikeaa ihmistä. Nenetsit kutsuvat itseään oikeiksi 
ihmisiksi. Elokuvan nenetsinkielinen nimi Pudana tarkoittaa ”viimeistä”. 
 
Nenetsit ovat poropaimentolaisia, metsästäjiä ja kalastajia. Vain pieni osa heistä asuu 
asutuskeskuksissa. Poropaimentolaiset viettävät koko elämänsä matkaa tehden. He ovat 
silti koko ajan kotona, sillä mukana on poronnahkainen kota ja kaikki mitä talouteen 
kuuluu. Jamalin niemimaan tundralla asuu noin 20 000 nenetsiä. 
 
Sukunsa viimeinen on kuvattu Länsi-Siperiassa Jamalin niemimaalla tundralla ja 
Panajevskin ja Suhnai Salen kylissä vuoden 2009 maaliskuussa ja elokuussa. 
Luontaiselinkeinot ovat yhä olennainen osa nenetsien elämänmuotoa, mutta nenetsien 
perinteistä elämäntapaa uhkaa Länsi-Siperian jatkuvasti kasvava öljy- ja kaasuteollisuus. 
1960-luvulla Aasian puoleiset nenetsit joutuivat kosketuksiin vierasheimoisten kanssa, kun 
heidän porolaitumiensa alta löydettiin maakaasua ja oljya. Euroopan puoleiset nenetsit 
ovat saaneet vierasheimoisilta vaikutteita jo satoja vuosia aikaisemmin. 
Jamalin niemimaalla on runsaat öljy- ja kaasuvarat, joita alettiin tutkia 1960-luvulla. 
Tuotanto alkoi muutamilla kentillä jo 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, mutta käynnistyi 
suuressa mittakaavassa vasta 2000-luvun alussa. Suurin osa alueen kentistä on vielä 
hyödyntämättä. Nenetsit ja heidän perinteinen elämäntapansa ovat joutuneet yhä 



ahtaammalle. Laidun- ja metsästysmaat ja kalavedet jäävät laajenevan öljyteollisuuden 
jalkoihin. 
 
1930-luvulla nenetsit kollektivisoitiin poronhoito- ja kalastuskolhooseihin. Osa nenetseistä 
asettui jo 1930-1950 -luvuilla pysyvästi asumaan vasta perustettuihin kolhoosien 
tukikohtakyliin, jossa he kalastivat, työskentelivät vasta perustetuilla karjatiloilla tai valtion 
sektorilla. 1960-luvulla aloitettiin aktiivinen poronhoitajien asuttamispolitiikka. Tämä 
politiikka onnistui vain osittain, sillä vielä tänäkin päivänä osa poronhoitajista elää 
perheineen tundralla, kun taas toisin paikoin vain miehet ovat tundralla. 
1920-luvulta lähtien nomadiperheiden lapsia varten avattiin asuntolakouluja, joissa lapset 
asuivat kouluvuoden. Kouluissa oli venäjänkielinen opetusohjelma, jossa ei huomioitu 
paikalliskulttuuria lainkaan. 
 
Markku Lehmuskallio ja Anastasia Lapsui ovat tehneet 1990-luvun alusta lähtien sarjan 
nenetsejä kuvaavia elokuvia. Niin sanottu Nenetsi-trilogia eli Poron hahmossa pitkin 
taivaan kaarta (1993), Kadotettu paratiisi (1994) ja Jäähyväisten kronikka (1995) kuvaavat 
dokumenttielokuvan keinoin paimentolaisten katoavaa elämänmuotoa. Seitsemän laulua 
tundralta (2000) on ensimmäinen koskaan tehty nenetsinkielinen elokuvateatterielokuva, 
joka on kerännyt runsaasti huomiota ja palkintoja eri puolilla maailmaa. Muita Lapsuin ja 
Lehmuskallion nenetsielokuvia ovat dokumentit Elämän äidit (2002) ja Nederma – Matka 
(2007) sekä pitkä näytelmäelokuva Jumalan morsian (2003). 
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